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Föld és az ember. Tálén értelmesebb,ha Így helyettesít

jük a fogalmakat: test és lélek, áert¡.mint a lélek fentartja.iöeg-

msnti,J№gerőslti, felőkoelti a testet neucs, isteni rendeltetésének 
elérésére,úgy az ember is .< nol^ tömeget,a földet a laa^a ¿*zdag 

összetettségében kibont j«.megmunkálja,felhasználja és gyönyórkc-

dik. benne a műveltség ez. r megnyilatkozásában. dint aüC£y a lélek

teet nélküli lakás és munkaterület nélkül el nem képzelhett', rt

j lélek legfelsőbb,legtökéletesebb termébe,virága,tulajdonsága a 

testnek,mely s fejlődés törvénye szerint az Jeten legszentebb te^p- 

1ómévá vagy a bűnök-' legsötétebb barlang lakásává emelheti vagy sü 

lyeszthetl z anyagot,a testet; úgy lakóhelyünk,földünk legtökéle- 

tesebb,legokosabb teremtménye,murkása és ura; az ember,aki tökéle-

tess^ge, érettsége mértéke szerint a termőtalajon hol bőséges lusta

sápban, hol a taoost'rvllngbar szívós csatornázásával kárhozatot vagy 

Istent diosérf himnuszt hozz létre életével és Pinkájával. lestünk 

éle orgánuma egy tehetetlen,oéltalan anyag lenne kormányosa,ösztö

ne, a lelke nélkül ; úgy földünk jelenlegi képének minden vonásán •< 

történelem és kultúra egész sorozatában, a földön, föld alatt és ich 

feletti uralmában ott van a győzelmes ember műnké J..

ö föld függvénye az embernek vagy ha tetszik az emberi 

kultúra meghatározója a föld-» fejlődés és szellemi érettség hat

ványmutatója szerint : Ez az igazság pedig a geográfiának duálisa- 

tlkus koordinációja.

ízt a törvényt lát juz szinte a szemünk előtt megtestesül

ni etrozeány településének tanulmríny ozásánál, mely -az utolsó i 

században mintegy emberöltőn keresztül lesz egy gyér pásztort els s.- 

ből-munkáagyarraat, -közigazgatási község,-gazdag nagyközség és-in-/

du s t rí á 11 e, 1 '5 k t nt Ö v á ro á s á.

mind ezt rai- tett^ ?



*7 <7

A szén,a föld.

S mindezt mivel varázsolta olyan szomkápráztatóan gyorsan 

elő a szén ?

Az emberi ésszel,energiával és kultúrával, Mindent elborí

tó sejtelmes,megrázóan fenséges er^Őrengeteg borított 1 századokkal ez

előtt azt a területet, ahol most házak, kolóniák sorextcoznak egymás mel - 

lett, ágy pár daroc-ruhás,román pásztorcsalád húzódott meg iából ösz- 

szerott házában,félve a farkasoktól,rettegve a medvéktől a múlt szá

zad elején Tetrozsény helyén s most fényes járdán ragyogó villanyár

ban sürrög-forrog a gazdag ruhás nép-Petrozsényban.

Hogy történt mindez oly vakmerő gyorsan ? Hogy mintegy élő

múzeumban most is megtaláljuk a multit a régi ortodox gör.keleti fa - 

templom közelében ,Pétrozsénynak ösmagját a Kendeffy-telepen---- ahogy

manapság is kinézne a telep szén nélkül-- faekével,b'o őskorral,juhász

szál és stinaépitménynyel. Mellette a drótkötől-páfJa viszi a postát, 

rádió hozza a hirt s minden rohan széditőn,ideges gyorsasággal a bé

kés furulyaszótól hangos ,romén pásztortelepülés körül-- a pénz után.

Hiszen a kőszén már ott volt a Zsil

iák idején. Igaz ott volt,de nem volt ember,nem volt az emberi érte

it® még megérve,hogy hasznosítani tudta volna. Hem volt intelligens 

az energia,hogy hatalmába fogja a mai kor nagy energia forrását,a kő

szenet.... .íz erdő sürÜ volt,barátságtalan és ijesztő. A folyópartja 

csendes,lankáé,nyilu és veszélytelen. S mégis az Őstelepülők közül a 

legerősebbek neki vágnak a irdatlan erdőnek,megértik a százados tölg- 

gyek néma intéseit,mikor vén karjaikkal hivjáx,bátorítjak ökot...Gyé

rül az erdő, horkanva menekül a vad... győz az ember fárádságánají, kitar

tásának árén eljutott a Meketegyémántok hazájába, ahol a megijedt ju - 

hászpésztor tüzében kőszenet dob a győzelmes emberi Akarat.

Tehát ilyen értelmes példával mutat a geográfia rá arr^. a

törvényre,hogy a föld nem korlátlan hatalom. Hiszen a Zsil-völgyében 

már az ókorban ismerték a kőszenet a rómaiak; a völgyeken a folyók 

messze vidékre legŐrgetik titokzatos,fékéte álarcos kőutasukat; a tc- 

rök világban rágyújtjuk a hegyoldalt az ellenségre. Az újkorban az er

dőt pusztítják és a fát égetik a pásztor-népek a kőszén helyett, mert 

az számukra úgy megszerzés, mint szállítás tekintetében könnyebb volt 

a fa,mint a szén....Míg azután a fejlődés,a kulturj. a múlt ártatlan
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ta-■.asztaléit espzegyüjtve a kibontakozás és az emberi igény utján elér

kezik e kívül koldus-szegény vadonban s azt megbolygatva beiül u föld 

leggazdagabb kincstárét leli fel: a kőszenet. i/olgos,kipróbált et. bér - 

esbegiákat gyűjt essz© mindenünnen. Országutat vezet,vasutat épít.gyar

matokat alkot, iskolát templomot emel, meg Jeleni«, a közigazgatás s alig 

•pár évtized alatt az erdős,legelő helyen egy népes bányaváros terül el.

PSTHOZSÍai ff £ L D R A J 2 A.

fetrozsény városa Hunyadvármegyének a délkeleti sarxábiii u tóé' 

gyár-gall alluviulis síkján,környező sárgaagyag **s kaviccsal takart 4<|uí. 

taniai ás diluvialis korú dombhullémon terül el. ffokszix > .íekete-ten - 

ger szintje fölött átlagos 608 m. magasságban,az északi szélesség 43° 

25’ és a keleti hosszúság 41° 2* /fferrotol/ metszöpontja körül,» kit 

Zsil egyesülésétől északra 6.2 kilométer távolságban.

v' os észak-déli fc,hosszirányban épült bánya-település, 

moly elszórt külgyanaatalvnl foltonként ellepi » ¡¿all kát lan-szerű, ha

vasi medencéjét.

Maga a gagysr-Zsil medenoéje az úgynevezett petrozsényl rész 

mintegy 7.15 kim. hossztengelyt és a . etrllla-Lonyay 7.6 kim. hosszú he 

lyenként 200-1800 ra. széles,két,ulluvialia katlanból van alkotva. .» rét 

rilla-LÓnyay medence,amelynek irányvonala a nyugat-délnyugati irányban 

megfelel az egész ¿silvölgy medence-tengelyének,azinte derékszögben huj 

llk az észak-dél fekvésű “ etrozsényi medencére,mellyel párhuzamos völ

gyeidet mutat a etrilla-LÓnyay medencének egyik szárnya u Jis^i völgy.

A diluvialis kor ösvizei még két elzárt medencét töltötten 

fel hordalékaikkal,lerohanó árjukkal követve a tektonikai esésvonalat. 

<íp a Banlcti patak kinetikai energiája az említett két medence töréspont 

j'n emelkedett választó-fal ;t végleg elmosta,összekapcsolva a petrozf-é- 

nyi medencét a petrlllalval sajátságos rektus formájában a yleisthczen 

végén.
i. petrozsényi medencének északi bejárata a Banicai patak 

torkolata helyén van, amely völgy amphíbol és csillámgnolsz helyenként 

feleökrét a'korú mészkő beágyazások között halad sellős medrében komoly 

meredek sziklafalak között s hirtelen,váratlanul lép regényes környeze

téből ki a széles,szolid vonalú xetrozsényi medencébe, az északi bejá

ratot a mészkő sziklás bolihcgy védi a üunlcal hágó felé,melyet még 

185C-ben egy négyszög aló. zutú őrtorony koronázott u öztrigy völgyéből 
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hozott,eerithíumos mészkőkockóktól építve, a közeli múltban azonban még 

a romjait is széjjel hordtak beépítve a Banioai alagútba,hidpillérbe é® 

vasútvonalba.1 : darabnál,mint mészköves környezetben a Banicad patak 

mellékpatakooskái festői részletek között szaladnak nyírfa és tölgy er- 

dégallerlák között ; majd elbújnak hűvös barlanglakásukba,mint a Bolt pa 

takja a hasonnevű góthikus remetelak'sába.

A petrozsényi medence déli kijárója a Román-Zsilnek egyesülé

se tájékén összeszűkülve érintkezik a Lupényi katlannal s azután mint 

insequens folyó az agyagcsillám,grafit,ohloritpala és amphibolgneisz kö 

zetü meredek,ijesztően fenséges,szűk Szurdukon keresztül folyik ültenia 

felé.
Tehát medencénk .lefolyója a iáagyar-Zsil,mely háromsugaras íö 

ágból : Voivodu,JTeti$a és Sterminosu erekből ered a lolana Muierii ha - 

vas-völgyeiben. A Zsil a kainozoos kor végétől kozdve a terrasz marad - 

ványok nyomain kimutatva positiv dél felé hódit s így a vízválasztó ne

gatív északra halad tért veszítve. Más szóval az eocén korban még tenger 

választó volt a Szurduki hegycsoport és róla az orografiai irányoknak 

megfelelóleg a Magyar-Zsil ősvize a petrozsényi medence mélye felé folyt 

Ezért folyónk dacára felsőszikasz létének széles medence jeleget,szűkü

leteiben és tálalakú metszetet mutat. Hátráló erózióival - számtalan ol

dal-vízfolyás eleven munkájával - az Olteniai Zsil átvágja a hegyláncot 

a miocén végére és lecsapolja először a lupényi majd a petrozsényi me 

dencét. A mlocénban tehát a vízválasztó a Costa Mamele és B.Intretia 

csúcsokon nyugodott. A diluviumban lefolyásra talál a Banicai tartály 

majd a Betrilla-Lónyay medence,kialakulva a Magyar-Zsilnek alluvialis 

medre a Banica patakkal. S így a vízválasztó újra tovább halad északra 

a mai Banloai pontra. .» vízválasztó tolódását a folyómedrekből,térrasz 

nyomokból és a fürészes, ránövő völgyeléssel pontosan követni lehet. Je- 

legzetes ránövő völgye van magának a Banica patakiénak s egyik balp&rtl 

mellékvizének,a Bogiénak. Minthogy havasi patakjai bőven táplálják a 

Zsilt,mint például a balpartiak között nevezetesebbek ; a Valea Cirnpii, 

H.Jle^iu.Malea és a jobb oldaliak között a Banica meg a Dilzsa patakja, 

azért szeszélyes és veszedelmes víztömegével még manapság is rendsza - 

bályozka tetemes és állandó károkat okoz. így alluvialis lapályán a 

szénnek XIX. század közepe táján való megjelenéséig telepedésre nem volt 

alkalmas hely,sőt az egyenesen veszélyes volt.

Itt is mindjárt egy fontos anthropográfiai törvényt szegez-
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hatünk le újra : A folyó,a föld adottsága századokon át befolyásolta 

a települést, az itt éli',kevés i; ényü, romén pásztornép építkezéseit, 

tehát magát az embert. A szén megjelenésével,a technika a maga igényé

vel oda költözik a bánya szája köré ,a viz szélére,vasutat hoz,ország

utat vezet s megzabolézva a folyót közvetlen a partja mellett hozza 

létre lakóhelyét. Tehát itt már újra az ember győzött és nem a folyó 

ijesztése,akarata került felül. íme e példánál is a duális geográfiá

nak kölcsönös függés-viszonya az adottságok feltétele szerint kivilág 

lik.
A Magyar-Zsilnek mintegy 20, Jiefiúnak 15,Tájának 6 a üani- 

cánál 5 kilométeres folyószakaszán a másodpercenkénti köbméter víztö

meget s kilométerenként számított átlagos,természetes esést vévén te

kintetbe 15,219 elméleti lóerő 2 érték mutatja azt a nagy energiát,me

lyet ez a fehérszén képvisel az olcsó feketeszén hazájában teljesen ki 

aknázatlanul. A Magyar-Zsilben és mellékvizeiben az 1370-es években bő- 

ven volt pisztráng,galóca és lepényhal; manapság a gyárak és a kanáli

sok vize teljesen kiszorították e nemes halakat,pedig a Jie;lu patak 

környékén duzasztott halfogok nyomait is fellehet lelni romjaiban. S a 

XV. és XVI. századbeli adományozó oklevelek halastavakról és bó halá
szatról emlékeznek meg.SA,

• / •
A petrozsényi medencének alapja a palaozooskori kristályos 

'ódákból,majd amphlbolgnelsz,kvarc és agyagpala kőzetekből áll,helyen

ként mezozooskoru mőszlepellel - általában =i mag a határoló hegység kő

zettani felépítése. Abbén a tekenőben épül fel azután a kainozoos kor 

emelete ; vörös,világos,szenes,agyagos,bitumenes palák,homoK,görgeteg, 

homokkő szénnel, zsíros, színes agyag,kavics és finom homok padosai az 

eocén kortól a diluvlumlg. a leggazdagabb emeletei a felső oligécéxmek 

úgynevezett aquitan korú rétegei és a felső miocén padjai,amely a üsil- 

völgynek gazdagságát, településének feltételét - a barna kőszenet tar

talmazza. A petrozsényi medencét köröskörül kavicsos, sárga agyagos,tar 

halmokon keresztül hatalmas őshegyek szegélyezik,melyeken Lő,havasi le

gelők, tölgy, nyír és fenyőerdők terülnek el regényes vadságban. A meden

cét a Parting hegylánc uralja kopasz csúcsaikéi a Mándra /2520/ a Carja 

/2407/ és a Parüng /2076/ hármas ormával a délkeleti irányban. Tovább 

délre,mint záró hegyek a Jrislopele /:2017/,üropa /1372/,mely sajátsá

gos koporsó alakjáról kapta nevét és a Cuhde^u /1552/ csúcsok és nyúl
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ványaik a nevezetesebbek, Nyugaton a Dilzsai ormok, északon a Banioai és a 

Costa Mamele sziklás oldaléi kaosolják össze a hegykoszorút a keleti erdős 

hegyhátakkal a Llunoelu Jie^iului /:1560:/ havasaiban.

PETROZSÉUY TBL3PÜLÉSE.

Ókori őr - és vásártanya.

flegismerve Petrozsény földrajzát - rátérhetünk a város települé

sének történetére. Városunk jelen megjelenésében tisztán bányatelep,mely a 

XIX. század közepétől kezd lendülni és fejlődni. A gyér,pásztorkodó tanya, 

falu,népesedő község,iparos nagyközségből - közgazdasági jelentőségű bánya

gyár város lesz. S mindez alig egy háromnegyed század alatt ment végbe a 
el/enQr^iett

szemünk előtt,emberi emlékezettelYmüvelŐdési és történelmi emlékek,intézmé

nyek tanúbizonysága szerint.

A kőszén - múlt század jelentőségénél és tekintélyénél fogva egy 

új várost rajzol a térképre - új .néprajzi elemet gyűjt össze bányái mellé.

A pásztorból bányászt,a famunkásból fakereskeüŐíteremt• A szük

séges és gyors építkezésnek szükségleteit,a tárak ős aknáknak anyagát a kö

zeli erdőkből szerzi be ; mészégetőket állít és téglagyárat füt kőszenével. 

Letarolja az erdőt,feltölti a horpadósokat,házsorokat von, vonatot vezet ; 

megkezdődik a munkás bányászat ; megjelen a kereskedelem,ipar - magával hoz

va a közigazgatást templomokkal és iskolákkal. S mindez egy emberöltő alatt 

ment végbe. Tehát a szén,a föld munkateret adott az embernek. Az ember most 

géppel feltárja,kihasználja a földi gazdagságot ; szénsalakból geográfiái 

vonalakat húz a folyó szabályozására ; - szállítási takarékosságból a gyá - 

rakat a bánya mellé építi, közlekedési útjait a hegyeken keresztül hálózatba 

kapcsolja. A fekete szén apadását a fehér szénnel,a viz energiájával fogja 

pótolni s így szén által létre hozott bányatelepülést az oda sereglett em

beri energia egy kereskedő,gyárvárossá fejleszti idők múltával.

. /.

Petrozsény telepének eredete - bár nem e néven - mely névnek ke

letkezését később, a történelem folyamán tárgyaljuk, messze az ókor ¿¿¿rísz tus 

sz.e. I.-II. századra nyúlik vissza. Erről tanúskodnak az építkezések ál - 

tál felszínre került ókori emlékek. így például 1869. augusztus 25-én a je

lenlegi állomás helyén egy gazdag leletet találtak,melyben 200 drb. II. kü-
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löp.üagy Sándor féle tetradrachma fémpénz darab,egy tokos bronz-véső és két 
lándzsa 4 részlet a legértékesebb bizonysága annak,hogy itt dák,római drta- 

nya és kereskedelmi megállóhely volt a Strlgy völgyéből a Zsil mellett a 

Vulcáni hágón keresztül vezető,ókori ut mentén. Sőt a íennt említett Boli - 

barlangból számtalan őstelepet bizonyitó.lencse-disszel ékesített praehis-
5 torlkus cserépdarab került már napfényre.

A Zsllvölgy.mint fontos ókori,védelmi támpont,mely a Vulkán há

gó felől védte a Strigy völgyét és Dacia fővárosát ,Szarmiszegetuzát - igy 

tele van szórva barbár pénzekkel,ókori erekfyékkel,melyek között a legneve
zetesebb ¿1 lupényi,aranyozott »rés 6 mellszobor, stílusáról Ítélve a Hagy 

Sándort követő időkből származhatik.

Hogy íetrozsény mai településének helye élénk felvonulási terü

lete volt az ókor hadászatának a Vulkáni nyergen keresztül,bizonyltja a dá

kok építette Boli-vár romjai,mely a Petrozsényi medence északi bejáratát 

zárja le a Banical hágónál. Mindazonáltal a Magyar-Zsilnek áradásos medre 

ókori,kulturális letelepülésre nem volt alkalmas. Úgy hogy a dák,majd a ró

mai kolóniák állandó helyét a letrozsénynél magasabb szintben feuvó Maleia 

község,melynek neve rokon csengésű a fölötte elterülő Dacia Maluensis,római 

provincia nevével - meg Petrilla község oldala jelöli meg.

Középkori vadász és pásztortelep.

A népvándorlás népei - összetörve,visszamenekülve gyakran talál

tak Hunyad-megye déli részének erdős rejtekel között biztos zugot.védelmet 

fáradalmaiknak vagy üldöztetéseiknek kipihenősére.

Huned.Hungh dunántúli- avar marádványnevek sajátságos hasonlósá

ga Hunyad-megye 1265-beli /rpádkorl oklevélben előforduló ”Ceba arohidiaco-
7

nus de Hungnod" első elnevezésével;- a Zsil partján fellelhető hordalék 

kőből épített erődítmény-romok,sőt a Zsilnak - Auras,Arabona.Katarabon vál

tozatos nevei mind avar eredetre,avar emlékekre engednek következtetni.

Az első,eddig ismert oklevél a sejtéseken ,theoriakon kívül,mely 

a Zsilvölgyéről emlékezik meg 1493 januárius 18-án, x>udán kelt II. Ulászló

nak adományozó oklevele,mely a malomvizi Kendeffy Mihály részére van kiál

lítva. Ennek az okiratnak értelmében a Hunyad vármegyében és pedig a Haozak. 

/tHátszeg:/ kerületben, a két Syl folyo közötti erdőket, réteket és földekét 

Iterela,:<alee,Rathond,Mwrylowar és Byakmező néven Kendeífy Mihálynak adomá

nyozza II. Ulászló király,mely birtokot ősei és ő-maga már régtől fogva 
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/:ab antlquo:/ bírtak.8 ab említett adomány azért is nevezetes,mert leírja 

az adományozott terület akkori képét: erdőségeivel,erdős legelőivel,rétjei

vel, völgyeivel, folyóival, halastavaival és halászatával. Rödiden,egyes sza

vakkal ugyan.de mint első írásos emlék Így Is nevezetesen.10

A következő oklevél már ugyanazon évi deoember 14-én történt biJ 

tokba iktatásról tudósit,melyet a gyulaferfcári káptalan Losonozi László' kix*» 

tárnokmester és bélteki Drágfy Bertalan erdélyi vajda Kolzsvárt 1493.augusz 

tus 21-én keltezett rendeletére hajt végre Maczesdi Miklós reglus és Márton 

archidiakonus albensis képviselete mellett a Kendeffy Mihály Xsilvölgyi bir 
tokán.11

Tehát a petrozsényi katlan ujravaló benépesülése Hátszeg felöl 

észak-déli irányba indult meg az oklevelek szerint a XV század végén. BÖ le

gelő, gazdag vadászterületek, halakban bővelkedő hegyi patakok a hátszegi ne 

mesek és birtokosok számára új,szórakozó vadászhelyek és új terjeszkedési 

területek lesznek. A nemesek Időszakonként leküldlk jobbágy falvaikat osor- 

dákkal,gubáikkal a Zsilvölgy gazdag érintetlen legelőire.

Úgyhogy már a XVI században a hátszegi kerület nemesei és kené

zei a Zsilvölgy birtokosai lesznek. Srröl tanúskodik a gyulaiehérváriZlöül- 

beli jelentése,mely szerint /¿-1501 április 16-án a Zsllvölgyében - Péter, 

szentgyörgyi gróf,országbíró és erdélyi vajda paranosára megjelent £>ojesdi 

László vajdai és Mihály Capellanus egyházi megbízottak a Kendeffy birtoko

kat már a pereskedő szomszédok kérésére határolták, délre egészen a Maryso- 

war patakjáig,nyugatra pedig Kaprysowarpatakig. így békeséget kötött az el

ső birtokos Kendeffy Mihály az új gazdákkal Pestyenl Iíoman Mihállyal, Puji
12Handrával,vádi Kopsz D materrel,üaanokkal és Kendével.

Tehát a Strigy völgyéről egymásután jönnek a hátszegi kerület ne 

meseinek jobbágy-falvai a nyári időre falvaikhoz.gazdáikhoz tartozó,búj a, 

Zsilvölgy! legelőkre : a Petros községiek terület ét.legelőjét-Ideiglenes ta 

nyahézait elnevezték románul Petro§eni-nek. az - ni román végződés nem e - 

gyébb.mlnt helynévből képzett többesszámu 'S#hévképző. Tehát magyarul annyit 

jelentene,mint Petrosből való vagy petrosiak. így lassan az egész Zsilvöl - 

gye benépesül a hátszegi községekből idevándorolt,román pásztorokkal,kik ma 

gukat legelőik szerint gazda-falujukkal különböztetik meg a szomszédoktól. 

Livadla községbeliek alkotják Livasenit - Petrozsényhez hozzánövő,déli köz

séget. Borbátiak /:Bárbat:/ Bárbátenlt,Páros falusiak parosenit.Parkas/lup/ 
patakiak Lupenit.Urlo községbeliek-Urioanit és így tovább a Hobi^aiak Hobl- 

ugyan.de
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cent községet.

Tehát a XV. XVI. századbeli oklevelek tanulsága szerint a Zsil- 

völgyeiben - Így Petrozsény helyén is vad erdőségek,bő legelőkkel takart 

hegyoldalak,berkek,halakban gazdag patakok,ideiglenes - román pásztorkuny- 

hok telülnek - húzódnak meg.

Lassanként a XVII. XVIII. század folyamán a vándorló pásztorok 

nagyrésze lassanként a hozzájuk tartozó legelőrészen letelepülnek, földet 

művelnek sőt a hegyek magasabb részeit is meghódítják stinnás építkezése

ikkel. így a nomadizálo terjeszkedésnek egy újabb bázispontjához értünk : 

Eilőször egy szapora, sűrűsödő,kiélt terület részről, északról jönnek a rajOk 

egy üres, vadban és legelőben gazdag, szűz területre nyári legeltetésül, fiz 

volt az első bázis,később úgy a legelők állandó biztosítása.mint a völgyek 

termékenysége s anyaközségük szegénysége a román, pásztor jobbágyokat állan

dó letelepedésre készteti. Faházakat építenek,családot nevelnek - megtörik 

az új földet s kis ortodox fatemplomokban adnak hálát a sok jóért az Isten

nek. fej»® a második bázis pont. Idővel már állandó telepükről meg ismerkedve, 

megbarátkozva a rengeteg erdőségek között elterülő legelőkkel,a völgyi le
gelőket a havasi legelőkre tolják stinnálkkal s a völgyben földmivelésselC. 

biztosítják mindennapi kenyerüket.

Most már a Petrosi jobbágyok faházalt Petrogenl-nak és így to - 

vább egészen az urloi román pásztorok állandó,pásztor-telepéig Jrioaninak 

nevezik a Zsilvölgyi,új,pásztor-telepeket. így Petrozsény maga román szó 

leírva helyesen Petro^enl - a Petros helynévből,- ni többes képzővel szár

maztatott névszó.

A népesedésnek ez az iránya határozott észak-dőli,amit történe

ti és ethnografiai adatok és pontosan bizonyítanak. Délről a Vulkán és Ph- 

rüng havasai - nyugatról a széles,közlekedésre alkalmatlan Retyezát -ke

letről pedig a béroes Szebenl hegyláncok zárják körül a Zsilvölgyét,mint 

megmá8Zhatatlan bástyafalak. így egyedül észak felől, a Strigy völgyéből 

volt egy alkalmas bejárat,kapu a Zsilvölgyére. fiz az adat nem zárja ki azon

ban azt,hogy merészebb pásztorok nem mentek-e át a Vulkán hágón Olteniaba, 

vagy nem jöttek onnan át egyes családok házasodások utján. Ugyanígy folyó 

völgyről - folyó völgyre nem kötöttek e ismeretséget a havasokon kóborló 

pásztorok a Cserna és a Szeben folyó lakóival. Ilyen adat ugyancsak II.U- 

lászlónak a Zsilvölgy első,nemes birtokosának Kendeffy Mihálynak- mindjárt 

a statutlo után kiadott Budán,1504.november 19-én kelt engedély okmánya , 
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mely szerint a király megengedi a birtokosnak, hogy földjeire tizenkét sá -
13 •tor cigányt telepíthessen a hegyeken túli részekről birtokukra. Valószí

nűleg üstös-kováos mestereket,akikre e tájban nagy szükségük lehetett.Mint 

ahogy a kifejlődött pásztor telepeknek neveik is elárulják a Zsilvölgynek 

ujravaló benépesedése a KV. századtól kezdve tiszta román, Ezt megerősítik

hellyel Zsigmond királynak 1412 évi április 16-án kelt privilégiuma szerint 
bobrota nevű ortodox, román esperes működött a hátzzegi kerületben.'1*5

Ab új telepek fejlődését,hírnevét mindjárt alapításuktól kezdve 

a török támadások,pusztítások akasztották meg : Hunyadiak korában hol érhet

ték a legkeményebb török támadások Brdélyt,mint a Hunyadiak ursuágíbaa Hu - 

nyad vármegyében. Később is egészen a XVIII. század végéig - lévén Havasal

föld török hódoltság át-át osap a Zsilvölgyébe a muzulmán hatalom utolsó 

kelt írásában a Kendeffyek sok kiváló hadiérdemeit 36 megjutalmazva a csalá-
17dóknak adja örök birtokul Boldogasszony és Tythewffalvát /:Tüdöfalva:/. Eb

ből az okiratból megtudjuk,hogy a Kendeffyek uradalmábo'l sorozott jobbágy

at onaság,tehát a Bsilvölgyi nép is - hol és merre harcolt urának zászlója 

alatt. Megemlíti a Hunyadi János 1444-es hadjáratát,mikor dicsőséges útban 

áthatolnak Bulgárián és hősiességül vesznek részt a szomorú emlékű Várnai 

csatában.Ott találjuk Kendeffy jobbágy katonáit az 1446-os III. frigyes 

ellen indított büntető-hadjáratban,ahol tűzzel és vassal pusztítják Bécs 

környékét. ^*9

Majd ’’kelt Keres-Bányán, Szent Tamás apostol ünnepe előtti szom

baton, az Ur ezemégyszázhatvankettedik esztendejében 2uí” /:Körösbánya 1462. 

deoember 18.:/ Mátyás királynak a Kendeffyek részére adott váraljai birtok 

és őrtorony adomán; ózó levelében megtudjuk,hogy a hős xondefíy Miklós a pet- 

rozsényi katlan déli bejáratánál a Vulkáni havasok lábainál az ozmán török
nek ellent állva,hősi halált hal a Zsilvölgyében.21

Újkori(állandó,pásztor és földművelő település.

A XVIII. század végéig állandóan égetik pusztítják a törökök a

Zsilvölgyét a szomszéd,uralmuk alatt tartott Oltenia területéről be-beosap- 

va a Vulkáni hágón. így Laudon generális 1782-ben 22 egy vízmosásos,szén - 

begyoldalt gyújt rá a törökökre, ~z a szénnek első' ,törteneti hasznosítása.
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A völgyet az itíjlako romáijnép mai nap is Valea - Arsá. - nak,Mgettvölgynek 

nevezi. Különösen 1788-as török betörés alkalmával szenved a lassan kié - 

pült Zsilvölgyi település sokat. Ilikor a török a lakoság nagyrészét rab - 

szíjra fűzi s kicsi fatemplomait felégeti. A folytonos üldöztetés da - 

odra is kapunk egy nehány fontos adatot Petrozsény területéről e korhol, 

így Apafi Mihály udvarában találjuk a Zsilvölgyi birtokos urak közül a fő

kapitányt : Barcsai) Mihályt,Kendeffy Pált, mint fŐasztalnokot.Lugosi Feren
cet, mint sekretariusí - inasai között j.uj Mihályt és Kapi Lászlót.23 ‘ 1683- 

beli Hátszeg-vidéki nemesség registrúnában fennmaradtak azok a nemesi neveké 

amelyek közti! némelyeknek ivadékai még ma^s élnek Petrozsény területén vagy 

mint tanyaházak és dűlő utak maradtak fenn napjainkig : Buda, Csulay,Hu§ori, 

Janóul,Vladislav,Puj,More,Kendres,Nandra,kopcsa, Deák, Mara ás Opra családne

vek. 1733-as egyházi összeírás alkalmával a Magyar-2sil partján két köz

ség van felemlítve Dsejul ungureso 12 családdal és Dzij Petrlla 48 család - 

dal. Majd 1750-ben Zsil Petrillán 300 lelket ős 2sij Livedzenben 160 lelket 
találtak.24

Tehát itt is látjuk-amint a középkori oklevelkben is kimutattuk, 

hogy Petrilla fekvésénél fogva népesebb telep volt, mint Petrozsény, melynek 

hivatalos neve az okiratokban még mindig nem jelent meg eddig. Sőt Benkő Jó

zsef "Tr^nsllvania Speciális” oimü 1780-ban összeállított,kéziratos monogjs- 

fiájóban,ahol a hátszegi kerületnek mind a 81 községe méltatva van/Petro - 

zsény még mindég hiányzik,de Livadzel, Petros ős Petrilla előfordul. Az 1818 
beli összeírásnál találjuk meg először Petrozsényt 233 lélekkel felemlítve?

Petrozsénynek eme első, adott településeit a jelenlegi városnak 

északi felén a 610-es magassági pont körül a vasút és a Zsil háromszöge kö

zött terült el a még ma is fennálló görögkeleti fatemplomocska ős temető 

központjóban,a Kendeffy-telepen. Kiszórva azonban a Zsil déli útjában itt- 

ptt voltak még az említett magon kivül,kővel bekerített,fából épített,egy

szerű, román tanyaházak, a jelenlegi város többi területét apró dombok,he

pehupák, nyír erdöcsoportok és stirü bokrok borították,ahová vadkacsai és
26 

nyulvadászatra jártak a Hátszegi birtokosok.

Az itt ipartól elzárt,földes-url nép maga készíti el többnyire 

egyszerű berendezéseit és szerszámait, érdekes és rávilágító példa erre a 

8-10 szögletes kerekekből készített szekerük, mely re azonban csak könnyű ter

het tudtak rárakni. így még nyáron is a sírna ftivön a súlyosabb szállítmányt 

vagy vonszolták tömzsi,raokány lovaikkal és rövidszarvu,zömök havasi marháik 
2?

kai vagy szánnal vitték ide s tova.
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földesurak évenként egyszer lessállva a 2>«ilvölgyl birtokukra wrt* 

széket tartottak - rendesen Júsvét napján,amikor a völgyi nép hucauz- 

v, >;t téli tertozkoüástól,ffndult nyájával a h-rvas falé. Ilyenkor = 

különbé2& pásztor-faluknál a földnsur megvendégelte a népét - megold

va Bket *á.z egyház szolgáival. Vásár, tána. ismeretség, Mzaság. - lakoma 

és Irtani tisztelni volt a főrésze ezeknek & Ívölgyf,úriszéki ál-

dom'soknak, melyek mind a műi n.ypig megmaradtak ,ezt féltékenyen megő

rizték az ittlakók - a pofára - n'vcn. változás tenne ma annyi, hogy 

a községek és •* mcGosUt yazuák fedezik jelenleg a költségeket és 

völgy szegényeit látják el a húsvéti ünnepek ul ;tt ingyen kaláecsöl, 

szentelt gyertyával,berbécs káposztával e kukoricádarából és túróból 

készített, paszútával egy közös,sióv^ óp alatt xartoxs laxorrdn.

szükségleteiket eleinte * nntaaegi,iolaószúilih?.. Hdki és 

1 cldogasszonyfalvai vásárokon osrélik ie illetve szerzik, meg a ,.et- 

rozsényiek,?^’ly vásárt laccfc a zsilvöis'yi pásztorok rúezére X ,

századtól kezdve nevezetesek, volta a fennmaradt okleveled t ¿nuts g« 

szerint : így Kolozsvárt. 1 >73 október fcn-én óáthorl ¿ristóf erdélyi 

vajd'i - ■> török háborúk ’-Ital sokat szenvedett boldogasszony falv .. 's 

vidékének megadja a Kendeffyek prlvele»iuma gyanánt a szombati, neti 
2övásárjo^ot. készen Por* no császár $s királynak • ten,lo‘Jl. »Z-

jus 4-én kelt okleveléig,mely szerint 'elsős»álláspatakon a Zenúeres- 

sy és ’ara családok részére 'zantgyörgy és fzentreihály napon -rszá; os 

és minden csütörtökön heti vásárjogot és jövedelmet biztosit.'" ,-ze>

szerint Hunyedmegye déli vúsárjogí határa doldogasszonyfalvu és •el-

aöszáir'spatakánnk vonalán n u. odoit X-X. század «lejé

c táplálékukért,kukoric:'

z :.gg4t.hjb74»jgyhnj»5 a vulkáni vámon

ért azonban sokszor átmentek u

lóval hódt.xd be Kukoricát aeten
ként a bsiÍvölgyébe.30 Ugyancsak iónéban szállítják u szenet a vu

3b ■■’ 
ni lakosok a <.endelfy birtokok kovácsolnád boldogasszony falvára.

z a szénnek els$ üzenet küldése < míivelt nyugat leié s ezután mái-

fetroasőny fejlődését,települését kizárólag a szén Írja el«.

.eguj ab öko rá szántel« .Illés.

a technika fokoaotabb igénye, ', ssilvölgyi szén Ilire meg -
. ‘ 21

indít j' a lány akut .tápokat már .az lüaw-es években. ósután ■■ d>.tur. 

ut 'n először magánosok.azután bányató-érd ekeitek sk és utoljára a 



kincstár lát hozzá erőteljesebb és erőteljesebb iramban » szénréts- 

gek felkereséséhez és kiuinyászásáboz. különösen,étikor &z Araü-dyu- 

lafehérvér közötti úgynevezett Első irúélyi Vasút építése terve® vet 

te először íí Óév i-petrozsényl majd a piski-petrozsén;, ! szúrnyvasu -
32

tat. így a szállítási eszközök kedvezi? ieltétele-már előre Körvo 

na'lozt •atrozsényt fejlt lsét. áilöníison nrussói várra ás kohó 

egylet fejtett ki az 1 -bs.öC-bs években rendkívüli nehéz köziekedé-
33

sl viszonyok d'^c'ra *» szén kutatás és bányászat tőrén úttörő :minÉ.-'t.

ele# produktív t'mákat 1867-ben helyezi el a bán;?'»kincstár, .gyí

kot a jelenlegi város északkeleti határán 621.7 ra. magasságban. a ke - 

lét! Bánya néven, a másikat pedig a Le A na néven z előbbi bányá

tól északkeleti lrén.b n légvonal! n 1875 ru távolságban, «trilla köz 

ség délgyugat határában a 634.3 m. magassági pontban kezdték megművel 

ni. Hé két évre 1869-ben a Uras ói b'nya és kohó egylet a Lsil Jobb 

partján ) etrozsén;' község kelteikén telejiti le Nyugati júgyát a
34

óúö se, szinten* /Italában véve a üO-as években .--magánosok bán;; Jo

gosítványai a iíagyr 2*11 jobb partján terülnek el - míg a ¿inostárí 

telep végig a bal parton húzódik. A bányát árasokkal egyidejűleg kez

dik tarolni s fákat, egyengetni a felszínt és építeni a munxús kolóni

ákat. Legelső ¿lázakat nyers téglából,fából és vályogból * Keleti j-- 

ny körül építik és . tsehorez'gból idekerült bányászok r rigónak ne

vezték el mely név mai napig is fennmaradt, z .z el •&-szánt ele fii lés 

a Magyar Ssil fellegvár tarrasasnak agyagos halmain épült város é- 

s»akk*letl sarkán zep-zugos utcákkal. Ugys-nskRör « kínost-'r is é; í - 

teni kezdi * ©trillái törzskoloniát és a főút déli mindkét oldalán 
a kinestárfv^agy az úgynevezett kivaz^nt gyarmatot; tiszti, ■•»Itiszti

35
és munkás lakásokkal,iskolával és kórháza;!. a Brassói bánya és 

kohó egylet • város szívében főúttól keletre n Aérle?. é?-- ¿é? ■■<€-

cájual építi If-lsc gyarmatát ííő lakóházzal s <z alsó kolóniáját »1 ti X?V V
házzal as íróén én Hosszú uocík/al és a ; .aleaban levő 12

a most épült telepítésex mér szabályos,egjenos uooátol.egyforma kert 

tel ellátott bányász lakásoktól épültek fel.

... szénnel megjelent emberi vállalkozás megváltoztatta let- 

rozsény eddigi ethnografiai jellemét is : a pásztórkűdo,roiaáa telepd- 
lés fel—» havasi völgyekbe, .z állandó,magas sztinákba mvnexül. 

megmaradóitok alkala<akoduak a szén által teremtet» uj élet—feltott- 

lekhez, hány? munkához ál lanak, öldet - ok uj érkezőktől sok újat



gyobb mértékben kezdik

tanulva - beit érj «sebben kezdik művelni,«® iuőtá^íia-a burgonyát is n ■ 
36

termeszteni. A jövevények egysészt mint szax-

az érdekel LségeKuez tartózó tisztviselők leg-műnk :ísok, ®ásrészt mint

Inkább Nagyág - mineg: a bukovinai Looisenthal, Ja>;otár 

lánbánya, Cslkszentdoraokos, Verespatnk, Oláhláposbún. a, áalatnu, Offenbá-
36A

nya vidékéről kerülnek ki. e találunk munk--*«cknt árasáéi bd-

nya és kohó egylet iaétí-60-as terzskönyveiben a feta«eliteteken kívül 

Hé t eseg.'üusskebánya. Lövet e, Jöoi ^a.Be^i ta. Selmec.r"'elsőbánya, hbrudbánya.

a krajnai ¿olin.a tiroll irnd.az Itáli sí ésaCaehssén-vidékről

Is. később a kör Iményokkel magbarstkozva. Iparos ismerőseiket.ro 

komáikat is magukhoz hívogatták és eszel megindult a petrozsényl kéz

műipar ée kereskedelem is.

A vulkáni vámhivatal megkapja . dohány n&gytözedét^só rtU- 

tárt és bélyeg .lőrusitánt. - posta tengelyen járt két kerekű posta

kocsin ¿uj ée Vulkán közöti - úgyhogy a petrozsényi posta - any.g s 

Vulkánba futott be először a tO~.ee évekig - cnikor a helybeli posta--
¿7

mesterség rendeződött. vasút megnyitása előtt v. élelem nagyon 

olcsó volt - különösen a hús és VJ - már drágább volt a rwaázatl óiig 

ée italnemü.m Iveket leginkább látszegről szállítótváx a később itt 

letelepedett német és zsidó kereskedők. J^y-egy kocsi ut ax.-iorl adu

tok szerint < trozsénybrl - ,-iétszegig 23-30 forintba míg xetrozsény- 
38

töl- lakiig 42-45 forintba került.

Az egyházi szertartásokat a GC-7(-es években ■» környékbe

li román r-apok végezték és könyvelték. csak alkalmi lúg, •• sátoros ün

nepekor jöttek hévéről - Hátszegről sz új települőknek pupj 1.

<.z 1868-69-es évekről szoló,első üzemi-Jelentések szerint 

különösen a Deák tárót vették erőteljesebb megművelés alá,hogy a - lé

ki - petrozsényl vasút megnyitásakor föltárva t< fejtésre ölxalmtiB lo-i 
43

gyen. Az 1869-iki február havi jelöntésből megtudjuk - hogy 2Vuj 

vámmázsa szenet termeltek értékesítés nélkül. Azért engedélyt kap a 

bányahivat 1,hogy * készletet elauhdssa 12-14 kr-.ijcdrért v¿^mázsán

ként a petrozrényi fogyasztóknak, vgyanosak ez évből « júniusi az- - 

mi jelentés elmondj ■>, hogy junius Av—dn éjjel egy növés oxacuii vonult 

el a Lsllvölgye felett. Úgyhogy - etrozsényb,n a lCU-es szú-u kutatá

si területen levő fúrótornyot,kovácsiadhelyt és a arassol társulat uj 
41

épületeit is lerombolta.

1866-bin a puji közigazgatás két körjegyzőséget szervez a 

ismer%25c5%2591seiket.ro
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2 81 lvö Jgyében a következő be1 autóssal : ósniou és ¿iVusenl között az 

első - Iskrony ó« vampnlul-áeagu Között a második kört -.szervezte a
42

ipetroz^ényt első körjegyzéségnez tartozott. -’» ósilvölgy fe-
43 

lett! szolgabíróság pedig ¿újon székelt e tujc;»n,

Ősszelőglalva még- gyszer Z-etrozeény űó-ae évek utáni t<- 

pinét - elmondha«sux, hogy városunk ősimig Ja ál előbbi 'vtizeéek 

alatt a Kendeffy-telepen kiépült,gör.kel.fatemplom körüli részlet 

volt,m*-ly ot rozsén északi szögletében terült - 1. elhintve nz old - 

lökön és Zsil p rtj- körüli ínból rótt pásztoránsakkal. Ez tisztára
44 

pásztor telelőié***. : rr« következnek -? bsr^k,munkás házak - Ideig

lenes vessző. fa ás v’lyoF lakások rendszertelenül építve • a-unkahe

lyek körül, ; üt rozsén.? városának mai kiterjedését e korban a magns’ibl. 

térszínben sfirtt nyírosek éa tölgy csoportok,vad bokrok borított -az 

ulaosonyabb, tsill lapályon szárnyasokban bő, időközönkénti íaow-r te

rület húzódott,

pr%i nevezeti* kolónia . keleti akna Körül a vroa ész ki

kelet! dombjain,imjd & .¿ulea pataktól délre terülő álvazeni gyónnál 

a ;>'ő ut sziastrla tengelyében. ■ ¿r-. s; bánya egylet ¿első és alsó 
4<>

kolóniája 105 házzal, már rendszeres bán/agy;.»ru.*t sut rozot. zói.

település, á piactéren és Prágát elvesen!-vei összekötő útvonalon Ke

reskedési berakok és kisebb nagyobb iparos vályog és nyers tégla au-
6

sak épülnek. Az állat vásárokat ez idötájt a a d park ás ¿áráé kör
dó 5

nyékén szokták tartani.

Vet rozsény széntelepülésének igazi lendületét igazán 

1870 -upuaztus 13-án megnyílt vasút adta meg,mely értékesíteni tuu- 
47

ta a kiaknázott szenet, szétsz-íl lltva - egész ¡rdóly tér ¡letér 

»•■ülő vasút-k WMtáséro jelentős befolyással bírt, közelebb hozta a 

fejlődő szénbányákhoz az ipart éf kereskedelmi t és gyorsaságánál fog-
48

V’i az új népesedést mep sokszorost a. R’ egy évro azaz ItfZl-i.en • tér 

melée mór oly nagy arányokat öltött,hop ■> vasúti szállító« akkori
49

eszközei nem birtok meg a forgalmat,

.. vasúti vonulat .-z előirányzótt tervek szerint örowíniá- 

val akarták összekötni zurduki szoroson át, a k.lltldi,belga tö

két hívott a ásllvölgyébe a szén ki aknázó sú ¿a, üixor uzonb -n g>Z(ia«á- 

gosabb volt a predeáli illetve az orsotat vasúti összekötteti« 1 szúr, 

duki kar.-oso latnál - az idegen t&te nem vállalkozott ¿ovábv a iailvöl- 

gyl szénbányák fejlesztésére és kivonult >s országból.
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i. vasútvonal munkál-italt osstx л -porosz hécorú ut^n í 1
51

lépett nagy kolera Miatt csuk luGV-ten kezdi lk mogjpltonl; .-évű il

letve inki áll'm'stól kiindulva. ЭД el síi térvek szerint „eaiu-íkbiii
52

át egyenesen Zulxínba akarták a va3utvon lát hozni,Uo kéeóbb ... Mó

rikor - Banloai kanjarr.il > ...érikor - xsanloa - *etro3Úny - 7ulk '.n Vdt 

nalat fogadták el. a v £*£Ut épitösl műnk хчъол.! leginkább ol зх 1 r>imx 
ó'i

sok és vállalkozók végezték, ami 1‘etrozsény népesedését ittmarau- 

takk^l újra élénken kiszínezte, л von t építés idejéből jnurxdt .l.-.xu.

egy tipikus,potrczsónyl szó a ’baráber” . /.szel в névvel illetik a le 

rongyolodott, elzülött,hasznavehetetlen bányamunkásokat. ...>z * szó & lég 

keményebb Bérelem. Maga a bar 'ber szó Bahn-krbeiter( v isutmu. szótól 
о «5 A

err ,mel Idegen füllel és id gén ¡ajkon kiejtve lett baráber.

tlalnte két vonat-pár közlekedett a szeiaály és teher ro.ga- 

lomlao A személyvonat reggel indult Jetrossényb&L és iskir^l délután 

iníult vissza etrozsény fölé. - teher forgalomban pedig & n-.pl ¿v w?,~
54

gon szénszál litáí? legnagyobb teljesítmény volt.

KéeéTcb a regáti-állat exportokat is ¿-etrozőényb.-»ntettÚK vo- 

natru,-JM1 *>z elleniével -való forgalmat в a városnak onn n való élelme 
55

zését mozdította elé'.

az 1871 évi áVXIX. törvénycikk értelmében rendezték etxo- 

zeány közigazg t-'rí viszonyít , úgy aebion az évben létesíti az erdé

lyi róm.kath,püspökség a petrozsényi pletániátirlnger dozsex pl<;
56a

nos vezetése .lati.

az IbVc-iki év ut n különösen sok ooeh, szaxmunx >n jön Kuc.,,

Ueuteehbrod.Lolln,üeuhaus, Pecülov.itz, Frág a vidékér#! és Uorvuorszígbcl

ómat bányászok jönnek ’telermarkból és xrajner munkások Lei Шоп ker- 
5ő

nyékéről. r'r . etrozsényban dolgozó,régi munkások újra Sagyágro'l.Ceík

V»hányáról,cr'hláv>osb 'nyáról,Verespetaxro*!,Ci'fenbányáro’l niv ják :• et 

rozsénybe Ismeréseiket és rokonaikat. Lassan már kitöltCdne ( S ut 

üres telkei a keroskodSk h'zaiv“l - benépesül mátyás ucca.jfial« ii te-
57

lep a K/lvári'. alj*, és az egyes g irmotok is tovább fejlődnek. 1872- 

ben épült a jelenlegi altiszti azsinóban a t mplom uooában etrozeán *
37 a A

első korháza. Ugyancsak ebben -sz évben alapit ják az cloS, ál: a'>4, ve

gyes, el? emi Iskolát u Llvisenl gyarmatban. z áll m az épüli gyarmat

nak uooál mellé eperfákat -.kart ültetni, mely 'Ital -i aol,. orahemjó te

nyésztést kívánta elterjeszteni. Jár évi kísérlet után - mikor öebizo



1

id

- nyosodett,bűz az et.4ri’a zeírozsény éghajlati viszony ;! szerint inév 

nem hajt levelet - selyemhernyó növekedésé;ok id-ojé.'.. 1 auges.iténjé

vel hely ett csitt a ■■•■ magyar állam . z uooák fusitá-'ut aa lomonúoti u se

lyembogár honosításáról. MlKor azonban a gesztenyéik' sem Tcl j Lt meg 

etrozsén? esős.bűvös szélviharokban gazdag helyzetén^ - az uoűák vág 

lépés plantaoiojónak & szívós ak'ofa marhat meg mai napig. meg ma ráüt
, 57

¿i'.ilVttók ' rom. xatii. plébánia telkér .

1372.docembar ín ; '•. e<x Akn'ban, í Ií, az. t «¿lepen bónyu

következtében az 1873-as évben biztosítási ésrobb an ' s t ö rt ént,melynek

ót-'J akitó rrurk''k?it v'?.eztek, .•»’ei a termelést lényégősen-befolyásolt

forint veszteséget mutatott rl.mnrt az előirányzott 3207 .uC m .sa szán
138

nek nagy rész át a Deák Akna kellett volna kitermelje. otrozsény 

ez intelépülését a b-'nyfik ¡tasztróf-i után eg/n»5s után látogat J dx a

* •» új

csa-

pú sok ; 1873-b.n a kolera-Járvány szedte bőven áldozatait - majd 74-h h

>' fekete-himltí pusztított. halott k legn gyűlbrészét u : -. 1 ■?té -.kn .

melletti illetve nz ükkor! bdnyagondnoksági épület közéleten elterült 
Ú9

t«Betekertben n ntcltns el. ‘A balszerencse loVá-oen Is folv tatj.Á üt

ját etrozsényban : amikor a határzár miatt az élelmiszerek, iWlöncsen

a húsnemüek annyira megdrágult a,hogy .. bányászok kimondj úx , . 
ŐK.

sztrájkot, ami a csenaőrszárny megerősítését venta ©aga út i i.

¿ár

dukon átvett ' “

és koho egylet

a 70-es években a szán Jelentősége Bogával hozt 4 a .'-au 

mttut- ¿ondolat¿t, ra'r lynek élőmunkái <t jíü a orjseél bány 
<31

meg is kezdte. A vármegye költségén és az ál. na eo-
• 62

Bégével a munka 187®-ben erőteljesebb lendületet vett. Ugyknak-

4

ko r á reg'ti oldalon 7:; reu-Jluból meg 1 nuitott trur.ka Is már ol#re üul ri

*< z e—

el

dot-t : csak egy gyalog-útat vezeti •< "zurduki szoroson
63 

gy^sül-t «»11 vártján megépítve » szükségéé hidakat, »z 18F»t ovr*

»z’ilt Petroieény T'rgu-Jiu közötti országutat átadták '.lnnevályúsén a

forgaloiTnak.mely útvonalnak Zsilvölgy él elr.c z J sét 111 ot $1• g «»g

re eked Imi jelentősége volt.

A polgárultság u ...Ik. szízaá utolsó óvtizedeibon v.in^agyobb 

tel pekek eklézsiát dk ituú--és nagyobb lépése 1 hal .dt elír ..z új

tomplmot, Iskolát, zárd't i; .pllakot építenék ; 1037-ben épült fel a 

Templom uoca nyugati szegletében *- róni.káth.egyii-z rom n stllíl teusplo- 
64 .

»a. 1883 esszén szentelik fal a gör.x.aih. nivex tejaploiaút a ¿síi lei

41



sí* lemezár ■ Ál vas ni gye гт-ЛЪап. 18bö.d eoenfte r‘ 7-én л''л ж-

kos, e гчЗ élyl, rsf. püt’pwi: 'adja áldáe/t a rő ut keleti íalén épült v,rr_, 

templomra, szintén - dlvasenl kolóniában ; ennek а templomija.« alapkövét
GG

még 1886. Július 23-én tették le. 1896.juniue 29-án szentelik fel »a
67 

Templom ueoáb&n ú géthikU” «▼. lutheránus egy hás lstenhúzát. 189; - 

ben a gör. kel.ogth. is a legelső,kis fatenplomából egy uipses,
6o 

bizantlnus- formában épített kőtemplomba költözik a '.■'& ut északi fel ín
69 

1912-ben épült fel аг ónitü zsido’k emeletes iMaháta a .Lesi részen. 

Míg ¡г unitáriusok napjainkban építik a ref.templomban szeiaten templo-
70 ’

muk&t.
a bényalökosság is kiegészülve ал iparosokkal és kereskedők 

kel rohamosan nö. Valóságos amerikai stílusban - a bevándorláse-U oly 

növekedési koefficienssel szaporodik.mellyel Erdélyben egyetlen egy 

község vagy város Sem diosekedhatik^a XIX» ssézaú vé^ó;-. így lölb-bán 

233, 1869-ben 1728 lélek lakik detrozsényban, 18üu-bup 2906 ember,lóba

bén 7774 a lakosok száma,lQOÖ-ban már 7763 lélek lakik,akik között 

429? magya r, 2232 román,989 r< 1? tót,2 ruthér.,7 horv't.ó szeri, és 

217 egyébb volt. Vallásuk szerint 3307 róm.kath., 1949 gör.kel., 3ip gg*» 

kath.,937 ev. ref. ,44f Izrallta,431 áp.ev.luth.,72 unitárius é* 1 egyébb

szám szerint oszlottak meg, 19 O-iki statisztika szerint fetrozsény - 
71

ben,mint népes nagyvárosban lü3' lakóház v_.n. /. világháború elején

1914-ben már 176C0 ember >1 Aetrozsényben,nlg 1925-ben mikor rendezett 
72

tanácsú várossá vili lakóinak ssánn 22528 lélek volt, akik közül 

lŐ78ü-an bányásuottal foglalkoztak. 187C-9C között újra sok bukovinai, 

krajnai, steiermarki és csehországi bányász jött ’ etrozsénybe-» így 1876 

bán 142 munkás jön a bukovinai . akobenlbÖl Illetve ..oulsenthal viüéxá- 

ről - iflip, 1884-ben ól bún;; ász Jön ujru useho rsz-í ¿hói. i•"uzcr.-

ban székely és re /ín marad ,aktk már az előbb említett erdélyi bányaié 

lepekrí'l toborozoltak össze. ..int új munkásox.«t aj l<i92-cs évről meg- 

említex a marcsujvírlakat ; 1893-ból a tiroliakat. lb9u-bo'l a galíciai 
73

fiamból,'ízezov.losadaból jött műnk ásódat. \>"szat£l munkások uz ex si

lóit hónapok al tt különösen Hunyad,Brassószörény.Alsaíehér.M *roe,-lo r 

da.Tordu - Aranyos,udvarhely és Cslk megyékből jöttek'. .ízek rendesen a 

tavaszi,mezei munkíkr és az -Tatásra haza mennek,takarékosan ílve mi- 

dennapi keresetükből szép pénzt gyűjtenek öesz*.

A rohamos-.n fejlődő nagyközség egymásután építi középülete-
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ÍMi 1901-'ten a mnbnal hídtól délr® a fő ut nyugati partján a posta é- 

pülotet emelik,vei szemközt 1904-ben nyílik meg a gimnázium. 1893 - 

94-ben ápol •■ mnllemdorfi szentferencrendi nővérek zárdája ér h.-,t 

osztályból álló, róm.k...th., elemi leány iskolá-jux u ml-ai tiiutol észak 

ra a F® ut keleti pert j-'n, mely a növekedő igényeknek megfelelően 19G-5 

ben népéé polgári lakóiévá & tenni- ■ údM. bővül. Ugyancsak a szent-' 

ferencrendi nővérek ápolják --. társulati és kínostári ko'rház betegeit
74

is. ietrozsény társadalmi életét már ekkor hányás«,iparoa,polgári,
75

lövész és zene egyletek fejlesztik és nevelik játékon,, an.

A iisll- bal partján levő aknákat a ¿elet! és íőeák. tárokat a - 

iaagy.kir.kincstár bérbe adja hz 1879.augusztus 51-én kelt 79 s«.mintás 

terelnek! megerősítéssel lo79.augusriua i-tol - lö9ö*deeeaíbor 31-1&
7 a 

szóló szerződési tartalommal a brassói bánya ás kohó i lednek.

¡fájd 1394 év végén a S..Igótarjún rársul.\t tulajdonát-. tn©g.v út a PXas- 

sói társulat művelési területe,mély társulat az elődjén©« áll.kmaal k® 

'.itt haszonbér! szerződését 19.4 ,'ví január ho 1-től 191a 5vl uooera-
7?

bér 31-1? szóló hatálly 1 megújítja. ajá 19uö.február 15-én kelt
73

jegyzőkönyv szerint kül-részleteiben vieszaszérm azt.itj i illetve 19u8
79

nov.29-án felvett jegyzőkönyv -'rtelríten módosítja. ,.<z átadári-ól
. 8G Öl

és átvételről az 19C9«dooember 1-3-én. 1919.január u-án, 191a, d--
32

oember £-•'« kelt jegyzőkönyvek tanúskodnak. a Salgótarjáni kuszán- 

l-'nyu társulat 1921-ig tartotta jogait érvényben* amikor 192C. április

ban megkötött szerződésnek értelmében eg ' új társulatnak u ocletatc 

¿etroganinak adt ét tulajdon Ós szoraÖd'sl jogqit. z új trulitb.n 

egyenlő romén és magyar tőkével á aanoa Ro2M»neasoú, vroultul íbttem ér 

dekeltsége egy részről,sás részről a kost! ,.:agyur XereekeüSlmi ¿anx
83

vett részt.

A Xá. ozúzau elején már egy igazi bányaváros képét nyújt

ja fetrozsény. .egymásután épülnek a többi középületei, rend oaö pálya

udvar , tág!«-cserép, bőr és bútorgyárai, ¿övülnek munkás gyuraatai. - 

rendelődnek uccál villany,víz és cs torna vezetézaií.-.el ellátva, 19ua 

ben építik g társulat vendéglátó palotáját,a alagy ¿aezinot a Templom 

uccuban. 1911-ben befejeződnek a t rsulati és kincstári tiszti laká

sok a Livazeni - kincstári és társulati telepeken.

■: Temető,Huszár,dohány, .'Zegfü,,Iarsfa.,íozsft r,K.l.r;íl 

; alvazeni kolónia

Hajdú. Telep.,¿agyar

csángó,XÓrház és Eekcla uccukkal Jetrozsényn k déli részét foglalja
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cJ. Míg a O ut. a kossutú bajos uoc.. a mai képét veszi lel útidig a* 

alsó koloni 1« kitérj eszkeiik a Vadása.Székely, .io/j.*,Arudí,Akácfa, 

Hid ucoákkil. Továbbá a ..endnfl'y telep környéki- a Vágóhíd,üj,csonka, 

ziv és ¿sll uoeákban n^esül be. -r'.pu úw drágával - meg u város Ke

leti és nyugati httára a két vasúti teleppel b: vu.lt. 190o-i>*n Képezik 

a í'ali'ó Társulat vendéglátó palotája körüli parkot. ISOS-be# beieje - 

zik a munkálatokat a magános Janza telepes & áale? patak partján.ISlo 

11-ben épült fel a város északkeleti határúba» a» Osztályozó .dü és
84

mellette a Villamos Központ. Az 1612-ikl é«L?n éptilt fel a tégla

gyé' évi négymillió d.rb. térl-i és kétszázezer tet^eserép termelése be 

rendezve. Azután a két mészégető kemence egyenként nipi egy’..wagpn tér 

mellesei ser{ti '->1 “ • .->yors éy{tkozésekot. 1913-as év emeli ■: vasúti
85

repülöhld t építi ns adóhivatalt a Eö uoca déli részér. - < víz

vezetéki müvet. Ifi -18-sí? világháború is ezután következő forradalom 

rétrozsányben lényeges károkat éra okozott. 192o junlus 4-én aláírótt
Ö5B

trianoni békesz-»r26ó '■■■ letrozsényt ..oméniáuoz osztotta.

A háború utáni települést 1925-len készült telep és épüle

tek tetőzik be. kiépülnek z alsó kol niák déli vágat . íionkÚA ,aszi- 

nóvul és Munkás rüruővel. felépül már rooüerű .szociális beo- zIástul . 

Ti rces Cs”'cee®8gondozó és iheodoresou telep.

A lakosság zömét s bányamunkások alkotják.kik nemzetiség 

és beoszt ot: foglalkozás szerint a következe tábla szerint oszlottam 

•¿¡m az 1923 évben.

1923 évi nemzetiségi ktmut-»tá •- ?> ociet^tea - etrojaninak 

munkáé viszonyairól foglalkozás szerinti

tehát a kimutatás szerint

nemzetiség Kghlvatal'nokok hivatalnokok | Iparosok lünké sok Inasok

szerint. szám % szára ■' szára szám % |

80 19 25 64 19.3 35£ 27 4Ö 50 53 27.3

.ÍAG^ATi 35 46 19 C 53.7 771 59.4 42« w* . • 111 57.2
e*]' ? • f £$»** 15 19.7 58 17.91 10 <« )<?k/ ± < u 22 •ti* 1

jtóso A 3.3 o ** u.ó 14 1 wv v.w • w Jl u • 0
e\5- $ n. 4 IC rí 3 3 2.Ö 7 <> • w

,*' Ö5»rí e* ’>í -• • 76 1OC l’M luv 1298 100 oiáCU 194 kJ
* X«I j; jf • x "*-* X ■- Z "* ? T r w X X X Z -X 4 - , XX d X S -í - ..Z X X X -3- XX-SXX ¡X X X í X x. 1 i 2 JiüüL; : : ; 4 i 1 -J

1 kdrrxil
oémöKÍ és vezutXuivatalao&í 40 Jé-al.i

ny .-ipurosűicnál 59.4 -al és uz Inasodnál 57-.^ -al a magyar nemzeti



ség van'többségben - míg a románság a munkásom tömegéi kéfVloeli 5S.5 

többségi .-al.

A munkás le Íme zását szociuliz5.lt élelmiszer raktároz-

bonyolítják le. Ugyanis minden munkás h, .vcniLÍm .. köv--tk*iz* jüi--.nuo.- 

got kapja a kővetkező értékekben :

C1 k'kek ■'í VH г 2
— j

Külső munkás Családtag ¿•rték Leiben időre

LISZT 16 kgr. 15 kgr. 8 kgí. C . 23 kgr. ént. 1 ПО Пар

SZÁLONA £55 ff 2.5 ” •t 1.4 ti « »

ZSÚn - и h. C.5 " l.UL 1

czuyor- C.63 0.5C n 0.4C ” Ö .5?

ВГлССПГ/ IC 1L Ö ’ ” C. . ■ *v • ’ ll

BAKANCS •X <- pár 2 -pá r pú r ii.ö pár 1 ’’Vrj« d. d .m* _ • d * « •* . M a, ТГ» .. . .

-afütée.til'íHti't?, pport, fürdő. z*ínn, mozi, kórházi ác biffztoal .<si 

kedvezmények alkotják a petrozoényi bányászok életfeltételeit. «¡^.i 

keresményük az 1923-ik évben az említett bányatársul»tnúl a köv< tke- 

zÖk voltak : egy bányász naponta feu.cl *.eit keresett míg egy ¿üleí 

munkás - iparos 33.21 *»tit kapott, minthogy letroasény és vidéke 

az élelmiszer szükségleteket nem tudja önmaga kielégíteni,.zárt a 

¡¿©gáttól,Bánátbo’l.iíaroswentércfl meg a Bareaeágiról hozzád az élelmi

szerek nagy részét és peüi^ ; gabona nemű eket > szomszédos Bánátcol. 

Clteniából szerzik t I-"<5реа. Vágómarhákat részint gyalog részint wö- 

gonokban Hátszeg vidékéről.a '1 arosmentérői kapják, .duslogyasztnea tloz 

t,án a bányánál dolgozó műnkéscsuládokn.vk átlagos évi 36cc. r. hús 

volt a Cennum húsfogyasztás! váll lat kimutatása szerint. Burgonyát 

leginkább Brassó körül szerzi be j bány társulat élelmezési osztály .

* gyű möl os Htot és zöldség árukat egyrészt a szomszédos Ölteni ból ьо?.- 

zák lovas szekereken,míg vasúton Ar-d, x’eiassvár környékéről és a l’aros- 

mentéről szállítják a keresxeoők. üagywonnyiségü cukorfogyaszt' 

hazai gyárak,különösen . Buoregti melletti Chltilai cukorgyár lútj el 

Gyarmatárukat auoure^ti.Gáláéi és uonst.afe • látja el. . kereskeuelem 

egyébb szükségleteit már a világkereskedelem vérKeringése táplálj ..Csu 

rété szinte az egész aománia v suti üzemét és egyébb szénre öeroa zott 

gyárait .-etrozsény látja el szénnel, érdekes lesz összevetni oci 

taté .<etro7*ni által Kiteimelt évenKéntl 3zónmpnnyiség aétoxnjázeázx«xi 

•¡ért értékét az ugy .ncs к ívenként megáll^pitótt munkás létszároflal.

szociuliz5.lt


Ha nganlí* ;3 évenként termőit szénraennyiséget «losztjuk a li 'ayat4mu

lat fr^zrf- dolgozóin/ szúraáv .1 - --»gy érték.hányauost xa vu.n ■- m-? p^díg 

1868-1870-lg ennek a tértnek középértéke 2<3«81fmajd 1800-1$ az átla

gos érték 129 fi.-.7 -re szökik ■• 1 ~ míg az 191/- « évb^n L'-g.n ,v>oi..L 

széntermelésnél 1729.42 volt el n hányados. <en>ít l-’thatjuk, hogy 

skéntormai ér nagyobb rX'lílmn rnelkedott,mint hogy t launkás szttporu- 

Ifit ezt megkívánta volnn. (,£» nn-k >z nogy ^»esákányozáp úoly tt in

káit fúrógépekkel ‘-.'rjt'k *z aknákat - techni-c h ¡ladotfeub év -'4 b „n -

’ lt a robtsntóany-igok fogy .szt.ísnrisík fokozatos emelkedése 1$bizonyit- 

a szénnek :.l-‘kí |e fogy azt'al röin^eégének rovásé r í.

-gy éhként széntermelés értéke és a kite'r&elí? ratuiz. sGk szá 

tta . .'etrozsényi x^azén rány:. lÁrs-ul«tn<ak. évenkénti kimutatása szerint 

a kővetkező volt 1868-1925 év között ;

4*
.. V Szántérméiés 

mm-ben.
lolgozóx vzúm.ti 3 v Seénteimelé» 

mm-ben.
OlyOxdr

1868 8.529 65 1895 299 8.1-30 1783
18® 34.317 170 1896 3727.420 1733
1370 1C6.8C? O w > 1897 3575.144 ¿115
1871 433.062 341 189 ö 4233.168 2248
1872 381.172 440 1899 4052.120 22Ct
1877 309.20 40 J 1900 5168.; 80 2708
1374 758.599 419 ÍK.1 3639.700 2939
1875 701.101 30 0 1902 5673. icc 2923
1876 772. 20'' 419 1903 6870.7vC 34 28
1877 870.256 326 1904 7154.8 * «> ( .W ■-. •>
1873 781.087 278 1905 8190.7 . y se &
1379 931.324 767 19 C 3 8217.1., 4485
1880 1265.463 814 10 .7 8011.100 4994
1881 1416.152 026 1908 9637.400 5 í .Lei
1332 1466.80C XG05 19 uö 103 11.2. 0 591 ;
1387, 1611.őt5 1030 1910 10558.3-00 6086
1334 139/.720 1100 . 1911 llo2«.lo . 67.io
1985 1803. 224 1 *r í* / A« Aa v 1912 12087.50 - 2o 19
1886 1934. 24 1312 1913 12823.4-.. w 741.,
1887 1878,465 10-. 1914 ■ XX 5ÖÖ« CvC 6598
1388 1927.359 1200 1915 XC- u ¿3 * / ü $ • 3827
188$, 1938.306 lr\A l&lu x> / O*' • 5384
18&Ü 2284.374 14 1917 783&.3O 6002
1891 ¿330»1SC » Q17*1Q « L- 1918 izx XO • GC v 6721
1392 2343.3ó7 lóív 1919 547 <. 29 0 713u
189 3 2344.3-K; 1583 1920 v 0 ¿i • X 0 k> Cuöl
1394 2420.372 XoO íj 1921 63 O ’ • Ív ■j 86 7 v
-- -- — «— 1&2L 2‘U e ó>VU 9 2b 5
-- - gg * - 1923 9Idő.50 G 9 űoo

1924 12186.üoú lt 195
-- • - -- 1925 10361.600 10788

•IX .X .Z .2'2 r X4 * - X 4 X-’ * f f 4 - f .• .4;«í ~Z- f 2 r r k x ,-S X-SX XXXX-fXi2 XXÍ.X -'XX5- XX X X

íehát a termelés 1608-tól álUndóun és fokozatosan emelke

dett 191?.-lg - in? nt^l kezdve -. világháború alatt termelés ujr . Le- 

csalni legmélyebben >z 1921-ee évb^n. - üde 1921-t <51 kezdvo ujr. ro- 

hr.mosen emelkedik.

ftttnklntve etrozsény városának helyzetin,történeti cult- 



ján 4f? jétenén - ujr-. öeezefoglelhatjuk telerüléséne* fej1 ülését a kíj- 

vetkex4 л : Ай очо 'Ldn - & Strlgy völgyiről a vulk'ni nyergen dtha- 

lado, római .mellékút mentén. r et rozяóny helyén előbb <11> majd római *r- 

t»;nya ’ olt, relyrcl зи ' of ókori lel t tanúskodott. л jaéyv'ndo rl 5з Id - 

Jébeu - különösen a szétszórt avarok találtak Липу- ü vármegye dálí-er- 

dŐs rejtek-íben Heneúéket. Ebbel tz időből вг 'г;ша1к /anyád név-.,¡: <■ 1;. 

ez .Víif Лиг. ,. ur?nodő ■ 1 rokon. - autón a /.síi folyón«* legelne elnev..- 

zéaei is >z a rabona. Xat rabon a dunántúli, mv ír Rába íolyc novév/1 ha

sonlatosak. A középkori oklevele* » л.’. fií'í«d végéről kifejlődött ro- 

wén kenezátusozról emlékeznek ííiö/. /lg a magyuroX -a ilsros és / '.tri.-y 

mentén fokozatosan haladnak dél felé« Ugyancsak a XV.szásuuban torául 

elő először * Zsil folyó neve vadban és legelőben-gaza.xp. vidékében,ex» 

déivel.és Ьч1'«Zitával a kendeffyek részére kiélxitott aaataúnyozó ox- 

1 av-'Iben. ?чу lassan,fokozatosan északról - ;i.‘ítszeg vidékéről népesül 

be « Zeilvölgyének loprlől.en 1 nemes ^ЙЙшкШай gaid *g bolyéi taí - 

szakos pásztorokkal ?« nemes vadászokkal. A p's »torok legelőidet m- 

da falujukkal különböztetik meg : A Petróslak földjét .pásztor kunyhó

it a déli úlvédi« községben éktől Petro?enln<dr nevezik, bgyar aj/knl 

kiejtve qs leírva «trozsény. Tehát etrozeíny rom'n szó. Jelenti: et- 

rosból való vagy Pétrosták; mint ahogy ezt az egész SrilvClgyének uj- 

r való népesej ásóből is klmut ¡tju .. л XIX. század elején szerepel e- 

.lőszer Xetrozsény neve, mint szilaj pásztort elemiből állandó p'szcor és 

- = lúríiveló telepUlér^rvóltozott íalú. A &. sz-'aad közepétől kezuve 

/etroasénynek fejlődésé c.rlp rajzi őse sötétéi ót tiszté и < szén irá - 

nyitja és toborozza össze. Ekkor múr letrozsóny Jellegzetes szénbánya 

településéi’változót <. lenét a íeJlÓuési fokozatok a xövetuGZ-Xí. voltig 

eddig : cr ás Vásárhely, - vau sz ás szila.. pásztórkodó, ideiglenes tu- 

nya, - állandó,pásztorKOuó és földművelő telep - telecialu, - végül 

egy inűuetrtelis szénbánya város.

'etrozrény v 'rostnak jövő fejlődése határozott 151 xolé mu- 

tatt.ahol terjeszkedésre kedvező tere van. .. szán energiájúval < keze

li takarékossági időszakban ’’fehéresén. x víz veszi fel a versenyt 

melynek ért íke eddig a fék tőszón olcsó« ága miatt teljesen ki aknáz ut- 

lenul hever. snár >r.w‘:sután építi ■ gyár-kát / о lyatele kör? -u 

hogy з p»urduki vasútvonal közeli megnyitás.« után ietrozsény egy ke - 

reskedő.b'nya - gyárteleppé fog fokos «tosan kiépülni.
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F Ü Q G

1. .’aderspaoh Viotor feljegyzése. ismertette i ég l ás Gábor 1Ü64.ok

tóber 1. •.¡vnyadmegye évkön v, 1Ú34.
-1

2. r,. Jkigy.ur ¿slla'l szórdtíab- veti m-.x. vízmennyiség 2.7 Bee.
"i _ í , ,

sin. u.63 ra1' seo. vizmennf iseg volt, «a utlugos esec Kilo ma

terenként max. 13.2 min. 3.7 m. volt számításba váv»s. A Jie- 

^inél átlagos ,,.j a3 sec.“1 érték adja a közepes vízmennyiséget 

ás 23 m. «?i lomét erenként számított átlagos ’¿sást. a x'áju ¿u r 

tékánál .77 -3. sec.“1 értók aüJa a közepes víziaennyiséyet.

2C..1 m. a közepes esést, зек uz értékek a .jjaaloe ¿attikánál 
c.44 m3. sec.-1 és 3 m. per kilométer. * lottón <$k- ; l.vizerlí

<■- e

ЗА.

4.

5.

6.

7.

За.

Benkő -lózr^f í lunyud vármegyéről /: kézirat:/ 137 l.■ 63 oldeu. 

lásd a kővetkező le szám alatti Jegyzetet.
= roh.*írt.eFUő "1.23.

Hunyadié rmegy -, 10C 2. 21 oldal. •

’vkönyv V, 56 oldal. dunyed vármegye régészet.láva.

vöd. ,.irl. A'rpád, 71П. 124.

■J-'oia legrégibb földrajz-adutól. l'églás Gábor nunyuu vú '^'k. e. 

Budapest 1932. 52 oldal.

•gros рМч ítque fenetu et ilias torra« arabele» ... terei 

le athond ao .torylo* ar et ^yaxrsezev. vonat »0 in pertinsnoy^ 

possossionis .lalonwyz prediote ac districtu de 'l^ozaK et uoml- 

tutu de доту ad. exlstentse nuultas.^uequidem prata ,.t .из t srr^s 

quidam duó rlutíz yl ^ppell ti interíluunt, ín ¿иогит paoiíico 

dominlo ideit Jicluel ^.eadefy progenitoxes suos .b antl¿uo per- 

stitiase se ue persistere »«sorit. r. ólyois-..• ket<- erencz 

dévai törvényszéki elnök másolatál'’n з dunyad vármegy?i múze- 

wben. Hévón. IV. 32.)

quibuislibet vív -

licet paseule,^ilüisf ^effioribus, Ötontlbu^ vallibue и uls fluvyp 

plscinls plsoaturir rt efirumdem erluarum deoureltus et genera- 

«--'
?«'■ ounctie suie-Mttflitetibus et pertinoneys

liter uo rum 11 bet itt i 11tatun et pert-inenoisrum suarum integri- 

tatibur. Ugyanott IV.32.)

11. of igitur Oknlo'.Mlibus petltionibue eorundem domlno.ru-.г кГауио-

d .4 гига annuent es,<t neonra prefato UícoIúo d<~ Jadesd, hoaine ij.so-



rum ayuodа11.rostrum homnera,videlicet disc return ^'loolauia pr a- 

blterum Capallanum T«B»t»bili>v' domlni Martini Orchidluooni lben- 

sis neonon sc et cor danonioi fratrls noatri... .d ¿-¡oica p res

ort pt orum Agro nun pre to rum notoram et terra rum лЫ1Ииь, in реГ-

tlnentys diets possesslonls alO№y2,Comltatu.{ue at distrlctu ih 

predlotie existantlun: et adiacentium. йоги vldel cat, at e .rw. , 

•4ec et .uas pretaoti fluujb- ./1 vpcati Inturilult. - J.o. XV.o'i. 

v=uper protootis uo ,ut> »1/8 ogrls. pratie, ac ionotis et ul/3 ter

ris O-rabilitue, ale .otond ao iawryson.uj nu oupatie.debitarn Jit -

tucionen fecere at exe /ai voluisssnt,tunc annotati Sandra de $w;,, 

Zthanchwl de laozesd.-aan et Jichael de sadem.demetrlue dopxa de 

ad, If ende ds V.nchok et xiohael Tiernan de /esthyen.in eortu.’s *o vni 

uereorum JcMllum ©t horninurn possessionatotUK- prefati districtus 

Hacsak, stouti retulerant, ad eosuem Agron prata feneta et terras 

Arallles, falee ":itoEu et "wrysowar, cert\ Jura hibentium, p'e isonls 

et nominibus •xocutioneB huluemodl Statucionia intereipiendo,cum 

eodera iiohaele "endeffy exponents.feru permodure Amioabllls corapo 

etalon’s et subs©out© met a lie roambulaoionts... . parton" marid1-

on Vm.vs-.jue .Tarysovarpithaku. co üeinde versus plag im oc Ident - 

lem,vs ue Kaprysowareuthska fluulos suls vocabulie nominates neo

non dehinc ad pl gum se»;-t emt r ion .»lorn vaque -d quondam portn? . pa- 

rumper a fluulo lylpathak distantam,et rursum ad ©andern partem 

me rid ionul err. ad uendam .»Ipom ..olkanhev iSu voo»twn. J.O. IV.d7-0d. 

El dem Áiohaoli d annuendum duximua et c one eu ©adum, vt ipse de par. 

tious Regal noetrl tranealpinis,puaraonea clue aingwaoa cu» dou- 

deelr teator.,s, ecu aolitls eoru;r. habltacionibus, ad. xsona -3t ^ es 

siones suae, in partltus liegnl nostri Irsnaeiluanis,habitus mor - 

turos adduoere,Ipsos ue v’oilibet in elevens umjís suits,instar ali- 

orum Joosgionum et colonorum auorum, tenor© et conseru ire, at ,uo tab 

©ledern prouentu« euos solltos, e/igsra et perolpere, litere valeat

Пеепоп terclam partea kennst >.tus in yosseeslonibus . onor predic

ts neonon ~tryg et Leu<d vocitis existentem fidelibus ncstrls ь-i t 

bul fillo .eel de öartadwyee, ^nesio de Hathohok. U.o.XI.22.

íunc bont virl dabrotH presbiter v luchorv et rchydlaoonus ple-

banus perpetuus eeulesle Rancti Hloolai do da’badulvy. d.o.II.20.
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16. Conslderatis ue múltlmodis fldolitaWus,et Il&ellum obee.ui- 

oru® gratuitls merítis,s’no»>riB oomplaoentys,vlrtnosls ue gestio. 

ü.o. iv.pc.

17. Intuitu uorum volentes ipeis nostr jm exbibere benauolentl -» fi.uo 

rosatn. Opidw. rigaié úodogassonfalvvocatum siiaulcuis foro unnualj 

et Iheolonlo suif, neonon poesessionein xytfcev<iiuiwu. U.o. IV.91.

13. re prenot&to in prescripto primo Lxercitu ouo e cella d&to glo- 

rioso trlumpho,rursus raoto suo v»lidiesitso jteroilu, egn.« ^al- 

*?’ ri<, tenut'/S scilioet prefatoru» *uroorw ,-iuuadenü.o.va <ue *.ig- 

rura tere, locum scilicet U rna, peruenlsset, IbK uo ouc aeulPBl ro 

Imperato.re urcoru , elüss maxiin?- potentia, acer. Injuw conflio-

tum oowüíslspet U.o. IV.90.

19« eontra leróni«símura doralnuis l'ridericum. lömaaoíwn 'egem, pro reoi|- 

perwtlone 'sere Corone.ao rehabltlone Castromn pretjeti égni, 

tunc erga rannue suus habitls.nostrum satie armatúra Feróit. n moi| 

issemus,et totam pátriám eiusdero ciroumlaocntes jue Ciutatlf? len 

nensls terr-is igne et glsdio vaRtassemun U.o. IV.91.

2C. Satu■-> in Kerenbany ». Sabbato proxiuao nte Testű- beatl lomé >.pos 

toll. Anno domini -lllesimo uad ring ént eslrao Oexigesljno sreundo. 

U.o. IV.94.

21. t ipse ue dlcol&us in .lplbus alk&n.uu ’ se viribu.- *ux.oruu oc

poneret.per hostlum arw» oooubuit. U.o. 17.94.

22. Xoldovun £&rt> no&atrá. -itlu x894.ptog.77.
2: . In anul 17 üd lu surprins uo luroi ji uus in robiö impreunti ou 0 

maré parte a credincioijllor £ui iar biserica -a íoat arsd.

23 A. Arohiv dee Veretne für Siebenbürgisone Mandeskunde III.389-392.

233. ¡tanyádv egyel oklevélt ír. '.vkönyv XVII. 12).

24. Te conscrip^ia din anul 1733 pe Jiul Ungurese se pun 2 suté lee- 

jvl ungureso cu 12 -faraim '3«ij ’'«trilla cu 48 familii . iar

in oíím din 1750 s» a pus 2sil Pét Ml >» cu 30Ű suflete.

25. Conscrlp is din anul 1811.no amlntf^te de loo sitel© de p® Jlu, 

dar sunt cuprfnse aproape toate cu nu»K 1<' de azi in oee • din 1818

Ac^courfi 3í letroneni cu X":’ suflf'*e. « .0. 2<)7 c.

26. ,-lre« vad'azok nevet maradtak fenn idejövetelem elutt mint péld^-t 

ul Jaool.Bami Jéno .uusalifi. A Ssil mocsaras lapálya nyáron át 

né; es telepe volt a g'zloknak és a libái élőknek. « «átyás uoc » 

környékén pedig « sí’irö nyíréé mindig b$ ssákinányt adott a nyulv -

1811.no
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esnek. a'tezegl birtokolok sslvesen jettek n-jgy vaaász társa 

eágokk'.l medve, zerge ér fajdk-ikas vadászatra. .kg.; Jiklcf letro- 

zsóny elei '11 i t&nltojának emléket.

27. Rendes tel er zekét nem létezett, ha volt is néhol egy olyan idom- 

talan szekér utánzat, , kerekek nem kerekek,hanem nyolc,tíz szcg- 

letoee-; voltai ás az egész székáron nem volt egy szegnyl vas sora 

s az egész oB-ik f’lól állott , míg nyáron is.h. v-d.-д torit kol 

lett vinni, trágyát a f< Ideire vagy m's egyebet - unnál vitték. 

Csak Kell - orojesden volt három élelmes ember,igaz egyik u- 

ner. Brinzer» nem volt zsilvdlgyl, hanem :"seben vidékéről Viló szü

letés". ezennek volt rendes lovasszekerdk - Sámsoni uusz -

táv bányatérnek. ’Emlékiratai. /:kézlrat:/ I. ív X lap.

28« nlmillter de Malomwlz Ворogazzonfalva vocata in distrlatu de H.j,t 

z?sk exletente, lalefftati nortrae faétam.íum uoro oomodo et utllT 

táti elüsdem possesslonis quae per *uroas saepe saeplüs desolat- 

falsé« psrhlbetur.ut habit/torlbus quoque frequentior reda retur 

consulera uolentee sd eanden possessionem íoruri bdoffiadale libe

róm slngulls diebus Sabbathi. Hányadmegyei oklevéltár év ővk. 

-IX. 98.

29, tun verő d'ixnl ff sarum precum amlllarun Condlvleionallur’- Kendere

bi et Xar?i íagl lelsöszálláspataka Возе в s sorúm, bonig n л ha bit a ref 

lexlone,volentes lnsuper utilltatem, et сош.^ойиго ^aerldltarli о fi 

rl Uagni rlclpatus Xrannylvanlae promovere,et /opull : , Inoolle. ue 
r /ej üsd ею suócurere, in T^asíeleCszálláspataka doieltatal дип; -u. in- 

gremlato inas «unuln^s «nniversurias dieuuo Swnti usorgli veláris 

et ' ancti ichaells aovl^tyli,praeterea etbie i-eii seu lundinie 

hebdomad^les slnvulo dle loviff.sl in huné dles ¿estus non inoiúat 

sin seous autem igitur die,seu keri> proxlm non Impedi t a, sub 11® 

dem omnimo llbertattbuq, luribus.^rlvilegils, ot Imaunit Л1ки , ,ul 

bús »llarum elvitatna, Cppldorum.Villarwn. et ossesionwü Jundios 

annlversarlao,et kora habdomadalla celebrantul J. О. -XI .. 1C2.

7 lyéron nődig c románt ábi « Járgu-Jiul hetivásárra mentek kí кило- i

rlc’j után,úgyhogy и vulk'ni v Члоп keresztül, hetenként 5-ÖGv lé - 

val hoztak be kukoricát. olyák 1,11.2.

Jár akkor szállítottak lóháton a vulkáni ptrösztök kőszenet . 

boldogfalv il kov 'osokn k,.<lk . ondoffy bi rtokán kőszénnel dol

goztuk, II.1. í .o.
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ZBilvf-lgyi szénelŐjövetel falkutatása 4a első klhuszn'!•'? » a 

uOíftnöB Testvérek és Madersp&oh károly érdeme, kik m’r a múlt azí- 

z ű nap -fenest éveiben beható kutatások»t eszközöltek, sné/.ül,hog.. 

annak h .nznot hozzó, rendes mdveléséről saó lehetett volna, .»mi el

sősorban a rendkívüli nehéz és rossz közlekedési vlszonjokaak tu

dandó be. - Aadreios 4a Blasoheok : - üalgóturjáni O -zénbánp^ 14 

.-■/'ro babér ltíűi-ben fúrásokat eszközöltetett,melyek keavezó erwú- 

ménye alapján érintkezésbe lépett /reunddol,az Sl»4 ^rdélyi faaui 

építőivel,ki biztosítva látván vállalatát,mérnökeit negblzta,agy 

Dévától - etrozsényi- vezető vasútvonal tervezésével,raely később 

közbejött akadályok miatt Diskitó'l építtetett ki. - Mstik károly 

Arab. /ikézirnt:/ 5 old. .uónvugysrrint.

j?e la 1850 Sooiet&tee BragoveanS de 41ne «?! Cuptoars inoepe luo-
h >z

r2ri de explorare <?i ae stráduegte, oá eá $i astgurc drepturilt üo 

possBlune ?i strátörilor de o .rbuni, letrogeni 1925.

Endréiéi: a ''alsótarján. 3pest,19ü-'. 21 old.

A hivatali .tiszti és munkás lk'Bök építésére 54U-.C.- forintot 

engedélyez a pénzügyminisztérium,kikötve 5C kisebb munkás lakás 

építősét. rtuTk 6 old.

etrozsényl telekkönyv 1873 április 2C-án készített házsBÚauaúísl 

lajstroma szerint ■■ etrozsényben 327 számozott ház volt felvéve - 

ebből 1G5 a brassói bánya és kohó egylet tulajdonút képezte a lel 

ső és alsó gy .irma tokáiul. ... etrozsony 1 t eleitköny v okl&veltiix ^««xö - 

tét 1873.

& 2sllvölg.yi őelakok,kik ooak állattenyésztéssel foglalkoztak, ái.-.- 

bár földjük elegendő volt,csak a házuk melletti kis leidet művel

jék meg kukoricának. fagyon kevés oly un gazd-x volt a ¿?ilvdl?.yé- 

ben kinek egész évi szükséglete termett volna,a legtöbbje legin

kább Hátszegről szerezte be azt,ahová valami állatokat vitt olud- 

ní s azon vásárolt be, amire szüksége volt... >?"bbl időben, mikor 

a Ssilvölgyben az itten letelepedett idegenektől láttáK.hog:,- -in 

den házi kertben krumplit termelnek, ők is kezdtek többet termelni 

Dnhájukrt, fehérneműiket mind házilag készítették úgyhogy ónak 

bocskort kelletett venniük pénzért,de ha egy szarvas® rh'jux elhvl 

lőtt annyk bőréből csín Itak booskort és sokszor úgy szőrösen vi

selték a booskort,még a disznón ik a bőrét is lehúzták és lábbelit 

készítettek belőle oaak,hogy pénzt ne adjanak ki. - foly ik í.lv 2.



Brasrói bánya és kohó egylet törzskönyvi 1858-tól lüűá-ig. etro- 

zsény nagyiroda.
A vulkáni vámhivatal akkor űoh 'ny nagytözsdát, sómktúrt ás bél,, eg 

árusítást kapott. A .etrozsénybon székel/' vasút i, buny^ás' egy jbb 

vállalatok osakis Vulkánból szerezhették bo ezen eziikségltetüket 

•zen ’cikkekből, tehát kocsiIíáúI kelletett ,.zt .. etrozséiiyO'’ vinni,, 

akkor lett a ..’ étrozsény és Vulkán közöt ti ut járhatóvá téve. . 

post egs kétkerekű t ligán mindennap megfordult iujig.h* érté - 

két pénsküldedényt hozott,az mindig csendőrt fedezet mellett töi- 

tént. I “etrozsényb* szóló levél és pénzküldemények rüindada U'.tsl 

a ?lskl - Petrozsényl v sut meg nem nyílt Vulk'nb; érkeztek és ml 

denklnek onnan kellett a rostáját elhoznia. J.o. í. 2.

ZoesifuviF Petrozsényből Hátszegig 25-ZV forintba vagy Haitiig 

42-45 forintot kostái*. U.o. II. 1.

•‘ v .sut megnyit*'».'. előtt u hús és tej nagyon oloso volt,Gr ann'1 

többe került < ruházat és italnetrtl..a különféle vallásielekezetü 

lakosok lelkisaüksőgletét a b'ny t 'rsul t nagyobb ünnepekre mtsz- 

sze vidékről hozatott pupokk-il látottá el. -z n. t mulat»--.* tete

mes költséget okozott. Kereszteléseket és temetéseket azért leg

nagyobb részt a gör.kel. pap végezte. Iturk II. 2.

1861. janu 'r havi üzemi Jelentésben jelenti a bmyahlv utal, hogy uz 

altárnát az iguzg tóság által meghatározott nolyen, a , erem bánya 

telekben, Maximilian bányatelek északkeleti határvonala mellett 

megindította és < j óv "ben beadványokban ”..-e'k r ere ne niven fofc 

szerepel«1 és hogy a lefolyt hóban 24 Ól bevágásszerü vágat lett 

hajtva,mellyel 7g altár© a hegy alá jutott. i<elterjeszti egyben 

a hivatal a sz 'nVlopekrr'l felvett térképet,melyen a telepek az 

altima szintjére vannak veti v₽ « Jelzi,hogy az alt 'mával az 

I. ez. telepet hűtv nőt a III.sz. 124. és a hetedik sz. 23 8 öllrr. 

fogják elérni. Ugyancsak a térképre utalva,elmondJa a hív x .. 

hogyha a’Deák orenc altimát csakis a fŐv'gátban fogják hujt .nl 

A TIT. sz. telep álig etf év alatt lesz elérhető,már pedig kívá

natos, hogj. a iski : etrozsényi v-sut megnyitásÁig u szántelepok 

mind folt 'rvj és fejtésre előkészítve legyen« . Javasolja, .z ki

tárna fölé emelt légaknából a íli. sz. telep 13 el magasságban 

•gy lojt-ÓálOía h-.jtását. a li?jt laknának az alx.rnu szintjével való



összekötetésé t és abból íez knyugat és délkelet felé felt ár'sói 

létesítését. Ugyanez: j verői Ja • 7X1. ez, telepre is, úgy «neje

kor tesznek intézkedést fetrozsőnybó'l u .. euk í erenc .ltcro'no'z ve

zeti községi ut kiépítésére késve is. - Ct^rx ...rüh. ö-7 olu.

41. Igazgatóé égi ut .rlt 'rrí, jelenti a hivatal, hogy a Jeák al

timával I. sz. u.6 láb vastag telep 42 ölbon,* 11« ez. c.3 öl 

vastag telet 47 öltén és a 49-ik ölben ■-> III. vagyis egy aetaxmas 

telep lett felt'rv&, h: r ntolv i. az altér»-■ 56 öl hosszú és 7 öl

nyíre hatol te ■- hatalmas telepbe, az v. sz. szánt ele uh Öl, mely lg 

14 It'b vastag egy 14 öl mag?;? légakna töretett fel »*•_. színi.... .. 

XIII. ez. szántelepen /ivastagsága 5 láb:/ kelöt felé egy l'ó cl 

hosszú tárnát hajtott.k. a 111-ee ez. z'rt .<ut -tm'n.i körben 46 

öl,a 61 sz, körten 4 öl,a 89 ez. körben 3 öl hosszú t rna lett ki- 

hajtv és a 93 sz. körben egy 2 láb vastag ezéntelep feltárva.. 

Jelenti eg7*ben,hcgy június 2 -'n éjjel ol; er^s vihar vonult el •,. 

«eilvőlgy fölött,hogy i 109 ez, kutat4elterülöten levő furótor - 

n?ot és kovóoemühelyt, sí't a isr&ssol Társul t új épületeit is le- 

rorabolta.-Xtark reh. /¡kézirat:/ 7 old.

*2« l* 1866 se oreiazá 2 seoret«rlatt. Unul intlnz.ndu-se dala Isoro- 

ni ptiná la ¿lapuiul-Seagu $1 uaul dela Bunl ¿a y,.nii 1 ^ivczenl , 

ultimul flind pus sub eonducerea secretárulni „osta Sol'roaie. - 

■ et rcfjaoi 1925. 7 p*g»

a üBilvrlgy ikkor ü cúji járáshoz tartozott,szóig .bíró ~uj üsig- 

mond pújl nagybirtokos, adjunktusa pecig Balázs Bálint bordái vízi 

földbirtokos volt, a szolgablró Vulk'nbun minden 14 zuh/oj» ugyn - 

vozett far«nosnapot tartott, amikor 1: az összes zsllvölgyi bírák, 

papok, jegyzek ís plajások mégjelmtek, hol a községi és „egyáltalá

ban minden hivatalos dolgot elintéztek. Minden községben volt Két 

jlajós /mind 7->gy »rorsz'gon »s Pandúr:/,kik községben a bíró pa

r nosait végrehajtották és egyszersmind fut'r szolgálatot is tel

jesítettek. ízek megjelenése fe' tői látván- volt,mind lóháton ■ 

26-on fekete, bö köpönyegben, hosszú egykövű fegyv őrükkel, gyű szilié

ben, mint a törökök pisztoly, cifra nyelű kések és mindent él érde

kes, antik puskaportartóval felszerelve várt k a ezolgublról 
oaokr.t. kkor még nem volt jásásbíróság,hanem egyes bíróság és uz 

Bonrron. fuj mellett volt mivel z egyes bíró onorl fándor n y - 

birtokos onoron luxot: ís így az egyes bíróság it otc volt <?lh - 



lyozve. Az ursr-e bíróság .állott fonott egyes bíróto’l. egy imo - 

bol és egy pandúrból. * felír bíróság vagyis törvényszék d't- 

szog városéban volt, oly'k I. ív 2. /.kézirat:/

’■4. 1866-ban et rozsánybén ú ¿oseuth-lajos és lemplom uoca tál Iko-

zása tájén egyetlen deszkabarkk állót.., melyben <i v >cut építés 

munkálatait vezető mérnököknek volt a lakásuk és Íródé jun.. ;'t.«rk 

U. 1.

<5. t'rsulatnak rJr az laVu-es évokban volt orvos* és kórháza,auí 

ag altiszti .tnszlnó épül/tében,honnan később a kincs! xtói út - 

vett és terjedelmesebb kálvária ucoai épületbe telepítáttett.
tvU • C e

46. etrozsányben 1369-ben a felső kol .ni*» és a ¿6 ueo • táján még 

nyírfa és egyébb bokrok voltak,mint & kálvária hegyen, csak a 

461. mostani piac helyén volt egy pír fa és deszkába rak. ahol italt

5 47 u- és némi élelmiszert á rusítottak,de kezdték az építkezést le, >- 

* r fog hány faház épült a piactéren ahol Rúdérnék volt lisztkereskedé- 

6vet _ sé ¿s kenyérérúsítoj?». A uder-féle telken pedig tfásvilági cr - 

kozni. mony kereskedőnek volt fűszer,röfös és ruhakereskedés.1. zek vol 

tak etrozsényben az első kereske Ők. barosaj 'rp&d azon ö he - 

lyen.hol most t V rro fa z von egy korcsmát épített,minden évben 

valamit hozzá épített raíg mai n-.gysúgbn és terjedelemben meg

lett.
1869-ben planirozt’ík a petroziényi pályaudvart az^z széle

sítették, miután . domb vágott alig két pár vágányt lehetett le

fektetni áa az indonéz .t is akkor kezdték építeni, idátéíiy hát

szeg! gyógyszerész szemben az lakóházzal fennt a dombon a x.lein 

i'esvérek házának vasút és piac felánlevő sarokház volt az ás 

ott 1370-ben gyógyszertárt nyitott,amelyet Gerbert Guido vese - 

tett és később meg is vette« I’olyák II. 4«

47« 1870 szeptember havában a Deákbánya a petrozsényi-piskii vonal

megnyitása után havi 55C0C mázsát termelt... ;gy vámmássa a ró 

és darabos szén 30 krajc rba,egy vámmázsa nagy darabokból álló 

mennyiség éré a petrozsényl kincstári T’ kodon v igonta rakva ÓO 

krajcárba került, tark II. Ív 2,

A Deák-akna alatti körök előkészítése céljából segéd akna 

sülyesztőséhez fognak,-z első, Ili.IV. V. és VI. telepeken pedig 

a fejtés előkészítésére 1C17 el hosszú feltáró és szállító nyi-
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lutnot hajtatnak. a Le'k tárnát kéboltoz..ital látják el. 1871 év 

végéig ' 2 I. pz. telepen 221 öl fekü és fedü vígat, a lít. sz.te

lepen 623 öl harántolá^, 16 öl törnéd ékgurító 284 öl összes mag&a- 

eággel, a IV, rí, telepen 9? öl, az V, sz. telepen 38 öl hosszú 

nyilára ée 116 öl hosszú törneíékgurító,a VI. sa, telepen 46 cl 

hosszú nyilám és 34 öl magas légakna,a VII. sz. telepen 46 öl 

hosszú szállító nyilam és egy 127 öl magas légakna.a IX. sz,te

lepen 45 Öl hosszú nyilára,a ¿. ss. telepen ló öl és a ¿III, sz. 

telepen 3 öl hosszú vágat lőtt kihajtva, igéss évi széntermelés 

1107.8vm'zö-,.. 1872-ben Oeák akna 366 öl mélységet ért el. A 

Deák tárna így 313 Cl hosszú és 18 széntelept hat rol. . szén-, 

termelési költséget 20.3 krajcárról 10.4 krajcárra szállították, 

Stark VIII.

4:0 4. a. földek akkori értékét világosan bizonyltja n petrozsényi talok- 

könyvnek 18Ő& április 27-én élt okirata, anolyben . urasból bán;^ 

és kohó egylet 32 hold és l'k.7 ktsz. ölnyi területet vesz meg a 

petrozsényi lakóktól 3688 forint és 84 krajcárért, ¿aga az írat ; 

Jegyzőkönyv,mely felvétetett i "111 Járás szol^abiroi hivatal ál

tal Petrozsény községben f. 186& év ápr. hó 27-és 28-ún. Jelenle

vők Balázs Bálint /: szolgai író:/ tan Leroűy bíró, J ínos'.jirlld* 

esküdt. A tekintetes Tisztségnek f. múlt év december hó 12-én 

3559 sz. alatt kelt rendelet© folytán a Brassói bánya és kohó egy

let által fetrossény községe határén Bűzé ftefan.Buzé Oumitru,Bű

zé Hitű,Petra Angyal,bregan Volna és több részeseiktől kijajátit- 

ni célba vett 32 hold 1407 ktsz. öl föld részletek kisajátítása 

múlt év október hó 9-én elprób'lt kisajátítás nem sikerültén, 

fennt irt földrészleteknek az irt bánya és kohó egylet részére 

fennidézett szám alatt kelt rendeletben közlőt; határozat telje

sedésbe Illetőleg a földrészleteknek szabályszerű átvétele és a 

bánya és k.egylet felhatalmazottja fervulter Oedike lenrix um k 

leendő átadása végett zetrozsáuy községében kiszállván,miután ^z 

illető községi elöljáróság által,minduzoa egy ének,kiktől az alát- 

bi földrészletek kisajátítása u Ikts.lisztség által hat árosátilag 

kimondatott,eláhivottak és külön külön mlndenik a ikta. Tisztség 

végzése felől értesítettek ős kikérdezi ettek, hogy hajlandók mind 

azon föld részleteket,melyek múlt év október hava 9-én felvett
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becslési jegyzőkönyvben a.x. ée w.j.ü, betűkkel kijelelve v .g. 

nak.azokt klsujátltni oélb vett bányatáreulatnuk u 2kta.Ilrzt- 

ség határozata teljesedésbe vétele mellőzésével birtok bi eresz

tem. Hután a tulajdonosok a iöldséglctek betsértókén megnyugod

tak zúz rendre mint következik Kifizettek összesen 1.3üüU,tJ4

48. 1871 év tavaszán Magybányíról.Oláhlápoeról.Szomolnokrol 67 ooa-

Ш telepedett le Betrossényben. Ctark III. iv.

40. z erdélyi vasút a forgalmat nea tudta lebonyolít ..ni, miért is 

40000 tsázsa szén a rákodon lett felhalmozv . *.z okozta azt is,

hogy ezen évre előirányzott 2477.5CC múzsa szenet пев termelhet

ki. U.o.
50. 1871-ben jött egy belga társaság Raigear Amadé belga bányamérnök

vezetése alatt a ZniÍvölgyébe,köztük volt iHkea a me íko’i essz r 

rak titkárja is. zek megnézték a ¡Felső Zsilvölgyoen ?i Hoffmann 

liafael és a fransylvsniu területeit. Hah'ny nap múlva uulgear bá 

nyamémök mégegyezer lejött és alaposan megvizsgálta az egész fel 

eŐ Zsilvölgyi területet. Azután csakugyan mogtörtént a vásár a bel 

gákkal és a Traneylvania és Joflmann Ü&faellel ; ¡¿futás í magyar 

kormánytól azt az Ígéretet kaptáimért akkor í. Q románéval még 

nem volt vasúttal összekötve,hogy az egyik vasúti összekötetés 

okvetlen a Szurduki szoroson keresztül vezetendő vasút lesz, /»mi 

dŐn azonban a j.pestl országgyűlés az orsovai és predeali össze

kötetést megszavazta,a belgák visszaléptek ée nem vették út & meg 

alkudott területeket, hanem inkább lemondtak az adott 30-40 ezer 

forintról, amit előlegül az illetőknek adtak volt... hogy a kinyi | 

és építkezések faanyagban hiányt ne szenvedjenek üaderepaoh ze- 

nlor Zendeffy Samu és Kendeffy /rpád hunyegmegyei nagybirtokosok

kal,kiknek a Zsilvőlgyében a Páring alatt nagykitérjódésü fenyves 

erdejük volt,társult jetrozeényben für-ezt állított fel. íolynk

ITT. 1.
31. a vasúti építést iZ osztrák porosz hátorő után fellépett nagy ko

lera járvány miatt 1836 év végéig nem kezdhetek meg. tark 7.5.

52. A Plskl I-etroz3ényl vuout építését először ..¡éri ¿őrtől a Dealul- 

Babi hegyen keresztül Vulkánba és onnan etrozsénybe tervezték, 

de később úolenszky vasúti mérnök zseniális tervét iogadták el 

t.l. üeri^r - Banloza - J etrozsény közötti vonulat és ezt Is á-
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pltették Irt - 'seppal és Kiéin •n^gánvéli&lkozok áltál. De nem v^lií 

akkor annyi alagút,hanem bevárások voltak. vasút forgalomba vu 

ló hozatali után a meri górt old* Ion a vasúti voa-tl Kezdett lefe

le csúszni Így ezután kezdték mindenütt tárnákká a vizet l^s .- 

polnl és «2 alafutakai építeni. - ol,.á II. 1.

53. . vasúti munkálatokat egy olasz váll Ikozó 'urtln végezte,пь -

gyón sokba kerültek és évekig tartottak. térikor BanlOal vo - 

nalon egy p.'r ezer ol.;sz к St^r/', kőfaragó is kémiives dolgozott, 

kik nagyon sok pénzt kerestek,hiszen a leggyengébb napszámos na

ponta 6-7 forintot kapott. így fizetés lkaiméval egyes alvói! .,1. 

kozok úgy fényképeziették la magukt,hogy egesz testük tele volt 

akasztva ezresekkel. n áeriíjori völgy egészen tele volt fa és 

deszka bankokkal építve,hol italt és élelmin sert árusította... 

rend és biztonság f enntartására egy csendőrére volt egy pálya öf 

házban felállítva és u szolgairól adjunktus folyton itt tartóz

kodott. u.O.

"Ут . Horn nli de aici d л ^considerf pe mi ne ti, bút Joourindul '’barubf. r“ 

sau ”Ьйг b.=T* /provine deli cuv ntul nem^eso kahn-> rb ?ite r, de pe 

tiwspul c nd se fáoeu pe elei cale-i ferztű/. ..zi sitát e de inti - 

búinkat • cest cuv nt pe Val*-,. Jiului.inc t nu existh >lt cuv nt 

mai ofenzfitor, mai de dlspre,-. Dr. Giurehescu nnuarul IX.U.

34. Akkor •. személyvonat csak egyszer járt napont .i és pedig f^tro - 

zsénybéíl elindult reggel ■ iski felé és iskirtfl elindult délu - 

tán . et rozsén? leld,tehervonat Is «tevés ment,miután szántom - 

lés is eleinte» nagyon kevés volt, üagy esemény szamba тети, ha 

a brassói bányatóroulat B4 óra alatt 3C wagon szenet termelt .

olyák II. ■*<
yikor x laki--etrozsényi vasút megnyílt nagyobb 3L5-4(,u d*r 1b- 

ból ál c állatexportokat hajtőitek iet rozsénybo.ott bowagoniroz- 

l-'K és egyenesen ^bányára meg néosbe vitték, így « vulkáni vámon 

évente ÖC-VC ezer aertée jött Keresztül, azonkívül sok berbécs 

ás szarvasmarha jött be. ü.o. I. á.

nassol kohó és bányaegylOt törzskönyvi IWMtó Között. . etro

zsény n >gyíroű •.

Búd*y -János : -x Hunyadi ?^speret»séí rövid történet' . jpost.iüld.

60 old-Л.

56/,
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57 . Benes l$?asi?«»toságv *1 tt épült tovább felet' xolonl-; 5s >c igaz 

gátol lakxs a vasúti úllon'psal szemben, a tisztviselői k; ssinó, 

mely az alsó kolóniában a társulati vendéglőben volt. . kincstd- 

rl b'n -dk haszonbérbe vételével a most ni altiszti k^ssinóbFú, mely» 

eddlg kórház volt,a brassói kórházat a MvoMctó kínost ári kórház
ba helyezték át és így lett a volt kórházból altiszti kaszinó.

‘olyék Hl. 1.
37a.. az első tiszti étkező és kaszinó x Hosszú-uocában,ü mai Aekxel 

féle vendéglőben volt,majd a kórháznak a Kincstártól bérbe vett 

helyiségbe való áttelepítése után a most ani altiszti kazsínob * 

helyeztetett át,síig elévbl az ultieztexnck lett át-.av • -tarK 114 

57B. jagy Miklós áll.el.ísk.Igáig . emlékezése .etrozsény.

5tí. hz 1874 évi záró számadás 321287 írt. veszteséggel záródott, sünit 

azz 1 indokol a hivatal,hogy sz előirányzott 32ú7.uuu mázsa szenet 

csak nőm egészen a > eák bányából kellett volna kitermelni.ez aianj 

bán felrobbant « így henna a fejtés hosszú időn át szünetelt,sőt 

helyreállítása is nagyon sok költséget igényel. -tark Ia. 2.

39. az 1873-b ¡n etrozeényben a kolera szedte áldozatait agy évvel kő 

r.^bb pedig a fekete himlő. A temet/' Akor a Keleti bánya vagyis 

íz akkori bányagondnoki lakás közelében volt,mi« aztán pák évvel 

később a mostani helyre helyezték át. olyák :IJ. 2.

60. In anul 1874,rub motivul de apára vit le din Ungaria eontra epl-

zotillor din C "iont prln art.20 din lege.se prohibngte Importul 

de vlte gi ríimatorl din .ontania. aceastü dispozl^iuni a deverml- 

nat ridicarea enorina a pre úrikor cúrnii. ^uorátöri1 a ouror sa- 

lar rümase acéla?.fiiad 1« existen.u lor.au deolarat pent-

ru príma oarú grev., .et o?ani 1925.
61. . 7í>ea áTeKben brxss^i bánya és Koaó egylet trussíroztuttu a 

Szűrünk szorost, öcsből vagy lő mérnök jött a munkát végezni.~e 

óromártiáb’.n az ut építős nagyon lassan ment.így ^JniEttoi «? ak
kori magyar hat'rí - csa; 1382-ben jutott a 1-2 méteres lovagló ut 

tál. rolyék III. 2.
62. Barcsa- ''Imán sk-ori alispán kieszközölte a minisztériumnál, 

hogy Ínség munka címén a mini sztorin» 32üG0 forintot adott. U.o.

63. rn antJi 1880 de chtre 0 oomisiunh aixth rom.n..-n-.gr.laríi. se fixe- 

aza t rácéul goselei rtrogenl-. rgu-Jiu.care in IdSv.fiind tér i-

lege.se
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nat&. pred 1í eiroula;iun*i .cuLlicr **trojml <i pag.

S ’« ■'» temrlom l.;>7-ben épült ¿-¿Hátsóiké k ¿ereno b-'nj'-ilg-izgató segít-

résével. A kinostiír 6C korona avat mentes ¿HosCnébdl ¿¿itet 

téá Gyürke Gorwnc ie ,.U.rti "a János 'jpítévífllwlkoiók, rrely -le^z® - 

get s brassói bányát*'reulat tiunk'stíinak t-írslód'j ál setett visz 

RBM 2C év al-.tt. templom telkét brassói társulat adta. ügyeli 

az bocsátotta tóm lom mell ti egy emeletes iríz.t a papság n nu; .1 

k^zésér lad?-ben. a tsui plébániát a tárházzal együtt, 1^9-ben ¿i 

hitközség építette. -uau. a aun, adl f<;verősség rövid történd 

Byest 1310.Oo old«!.

65« ' fin^ire* nouei falséról o * sav,.r<it in tornán* nvlui latsa 1., .

2. Sa ur.Victox Mihályi atanol ¿plsoop .*1 Lugo^ului. in »n i ívű 

a sugr^vlt leoDíStösul oalebrul jpiotor bleeriooso úctuviaa ul, 

sohi ?i blserioa a fost din nou sflntitú de oútrk ....: . 2u gpis - 

oopul Lúgosaiul r. V -slle ;O0szu. lir.Jaoob nadu letöri«, viea - 

rlátülni .er.cnt.aj "alegului. Lúgos 191 .

■36, a költséget 1427 forint 1 krajoérb-i kerültek óarosuy /rpíd fo 

eondnoGoro S&e gondnok idejében. Hef.snyassentegytós eralékz 
ve. -trozf 'ny.

67 • Jl® fel®rllöh® efh* dieser neuen mit rínom Gostensu wand..* von 

225CC fi. fertlggestellten Klrohe nlmrat ara 29 Junl 1896 vor. 

J-f. Jlűhsel zelgor : Qeeohiobte 17 Selte.

6°. In tinr ul lóín .pe tlt ul Archieplnoopului oi Litro.élitulul ¡¡to- 

tlanu din Slblu ??1 Vloe - -rotopopulul i'tano>> bin ¡et.o

seni se rlúicú blserio» ¿reco-oriontulv.. . troliul d ¿ag.

> trossényben az pisi új templom • Midó Min -oga volt»melyet 

úarosay / rpáu lo?1-ben épített iából és nnel„. 1912-tun le ¿¿•¿ti.

A római kstholikueoKnuú a fO»M évek elején AlVMenib ¿ > 

kath. papllöK házzal ezekben ita-uházuk volt, mint k.»tn... 1 jv-.jiok 

irlnger dózsfí működött itt el ¿‘szer. .oly -k ÍV. 1.

v* etrozsény Táróéi Statisztika.

'*• tatlsztlk . Hőnyid vármegye 1902. 17 sz. - 1877-han « Mnyut ' 

sulot ep5y héro•nosztályu ngy t-mer^r M vegyes iskolát létesített.

'«^bb » Lorr/ny is létesített egy több t :: " losrtályu sl-

l**mi letol't. 1911-ben a kösaéf 1” állított lel egy né;xy tanén
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jü ellerol iskolát. Stark 'II. 1.

. etrozsőny Városi Ctatiaztlk 1.1925.

7: . .retrozaényi bányatelep törzakőnyvel. nagyixod lówig.

74. Szentierencrendi nővérek anyaháza / : Jullerodorf;/ lu93-t>n hat el 

leml osztályú leányiskolát épített.mely 19t5-hen polgári leányis

kolával bővült, z iskola igen látogatott, a tanulód száma 1915- 

ben 4-500 száz volt. Szentferenerendi nővérek működnek ugyanos^K 

a tárenlsti és kincstári kórházukban. nővéreket az Iskolában le 

a kórházba is Véber Bél /: 1886-99;/ föesperes plébános noatu be. 

A plébánia anyakönyvei 1872 j-.nuár 1-én kezdődnek. A hívek száma 

/:1915:/ 6700 a filiákban 657 lélek volt. 1919 óta népes róad ka 

tolikns fin «lleml és a plébánia épületében egy virágzó polgári 

fiú iskola /:1923-26 tanévben 180 növendékkel;/ műkÖdÍK.. jud-iy.

75. 1882-ben jött 3?al atechek ¿ereno, Benes üyula helyébe.mlnt bányai- 

gazgató. Tullatsohek alatt .etrozsénybsn a társ ,d »Imi élet is fel 

lendült,mert Ő mint zeniért# és szerető a bánya zenekart új és jó 

erőkkel gyarapította és fejlesztette, dŐvász-egyletet alapított, 

altisztek és polgárok bevonásával. Ő maga lett a lŐvészmestex. a 

Barcsa; féle kertben y.ivillont építette* és ott volt u lövölde, 

minden Vasárnap - természeteden csa* nyáron - délután céllővéa 

volt és a bányazenekar ott Játszott. z azután árt roasénynek egy 

nagyon szép és jó szórakozó helye lett minden Vasáx és ünnepnap. 

Tallatsohek alatt az építkezés némileg stagnált,mert ne.a volt ele 

gendŐ tflke.de leginkább oka annak a brassói t rsulat vezérigazga 

tóju volt,a<i a zsilvölgyi banyákkal nagyon mostohán bánt ás sak 

a k&lánl vasgyárat akart** emelni és gyarapítani, ez pedig mind a 

bánya róvására ment, olyák Ili. 3. ¿é helyi újsága is volt - et- 

rozsénynek : 1896-ban alapított etrozeény és Vidéxe.melyet . né

hai i?lguli Antal nyomdatulajdonos és könyvkereskedő Indított mog. 

1909 ot'j a Snllv lgy. i£ajd a Z.atholikus Tudósító, legújabban & dl 

vl túl tural vállalatában Guzeta Jlului meg a .isilvőlgyi Jíapló 

jelen meg. r/Jlön, időszakonként a uraiul ¡¿uncltorimel.
Q’ Az 1878 évi termelés 53696 tonna,íz «zen évre előirányzott mennyi 

«égnél 126 tonnával több, * feltárás, eló'kászítáe és fejtés Költés 

««i tonnánként átlag 3 Irt. 3L.8 krajcár volt. 1879 augusztus 31- 

é® 79 elnöki szám «1 itt megérkezett a hivatalhoz a kincstári bá -

tflke.de
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nyák bérbeállásé r?« vonatkozó u brassói bán,,1 és *coho egylettől ко 

tött sserzödéspaely 1879 év augusztus no 1-tó'l 1896 úv üeoObwei 

31-ig kötetett, tar* --. ¿.

7?. Л .snonbérl szerződés. Ssol&t - civonat. ¿silvölgyi m.kir.kincs- 

tárl kŐszénbányák 4s egyébb Ingatlanok és jogok naszonbérbe ?idá- 

sa iránt a kir.kincstár képviseleteben a m. kir.pénzügyminis¿té

ri u?r. megbízásából eljáró Snatsáry bél a miniszteri tandosos, m int 

haszonbérbe adó és a salgótarjáni készénbánya részvénytársaság, 

mint haszonbérbevevÓ között.az alábbi napon és helyen a követke

zekben létre jött : daglonbérbe adja a ki r.kínért•'r з salgó

tarjáni ¿¿szénbánya társaságnak évi kettőszázezer /:2G^0üü:/ ko

rona haszonbérért 17 /; tizenhárom:/ év tartalmára, vagyis ozeki- 

lenczszáznégy /. 1£C4:/ évi január no 1-tÓÍ. kezdve egyезеглИепо- 

szá¿tizenhat /:191ö:/ évi decetber hó 31-ig a isiivé Ígyben íexvö 

Öaszee kinostúri ícószénbányamuv két, az azoknoz t .rtozó^ val .menn, 

telepet,épületet és üzamberendezést, »z alábbiak kivételivel, te - 

hát az alatt megjelölteken kívül ugyanazokat tűrg^uK.tt,melyek 

az 1833. ív 1 iebrúár hó 27-én kelt és a kir. pénzügyminisztéri um 

által ugyanazon évi március no 13-án 14712 sz. .. elfogadott ezer 

zfdóssel a brassói hány-) ér kohó részvény egyletnek bérbe voltak 

adv «.-melyek erről a társulatról az 1895 évi jdL iu. uo 14-én kelt 

átruházási jogügylet révén -» kínost'r utólagos Jov hagy sríval *. 

salgótarjáni közsénbánya részvénytársaság haszonbérletibe kerül

tek s amelyeket az XiT'о!)!?*!. *t4 *12* liáöóe fj*7X €*1Э ХЧХ ■ Г . j 7* i gIm ю

szerződésen 1895 évi június 21-én,1896.évi augusztus 21-én, ISvt. 

?vi julius no 5- ín eszközölt s >< kir. lénzügyminiszteriura által 

ЭДЗД& - 1895,65.528 - 1398 ős - 1900 за.«. el fogúd ott ezr r-

zc'lís alapján ez Idei' szaxadatljndl bérb-n bírt... kötelezett

séget vállal a társaság rra,hogy a gör.kúth.továbbá az égőstül 

ev. református leiké zeknek meg -z állami elemi ieaolal tanítónak 

1 -.к: pu-.uI, valamint м Jeáx gyarmaton levő áli,*mi elemi isxola el

helyezésére átengedett épül teaet ugyanezekre з célokra a jelen 

szerződés egész ideje «latt ifleghagyja a azokat áll núóun jókur - 

b'in fogj tartani... ..V. л t rsulat Ital eddigi bértartam alatt 

is teljesített díjaz sokat és segélyedet nevezetesen a., a római 

kstholikus lelxész számára éven ént egyezernégyszáznagyvan /I
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koronát 1., a gör.kath. lelkész számára évenként hatszáz /;<3üu:/ 

koronát c., a fötanitó szádra évenként nétsziU /íTO©:/ koronát, 

d., 2 tanítónak külön-külön évenként hatszáz /:büa:/ korónát,e., 

1 tanítónőnek évenként négyszáz /:4C0:/ koronát a bérlet egész 

ideje alatt a t rsaság fizetni köteles, Azonfelül kötelezi magát 

a társaság f., az ágostai és ív, református lelkészeknek Is egyen 

ként hatszáí /:600:/ korona évi segélydíjat 10- fizetni nászon - 

bérlet tartama alatt. Köt lesi magát továbbá a t'írsuság, hogy 

föntebb megjelölt lelkészek és tanito’k,valamint as Iskolák és 1- 

maházak számára fűtési anyagot ingyen fog szolgáltatni non mér

tékben, amint azt az eddigi bérlet idejében szolgáltatta. • «.’¿VI.

z n szerződés a kínost ára nézv osa* a kir.pénzügyminisztérium 

jóváhagyásával lép érvénybe, ellenben a társaságra nyó nban az .1- 

Írás után válik Kötelezővé. 3pest,l£04 évi Jnnius il-én salgótar 

j íni kőszénbánya társulat : ^r.vhorin sk. ¿risoamann aM* satmá- 

ry bála sk. miniszteri t»noeo8. ..lőttünk nint t&nujc előtt ; i::j. 

Dr.Chorin ferencz sk. z/eo iCroly sk. .-úuöú - 1WG4 jóváhagyom. 

iJpeet, 1904 junius 12. hnk'os sk. m.klr. pénzügyminiszter, júu. a- 

hivattíll irattár, kónyagyarmat.

73. Jegyzőkönyv. másolat kivon ¡t. :■ elvétetett 1-atrozsénybon 1908 ieb 

nr'r 1-én *s kővetkező napjain az m.kir.k&zén^ányahlvatal faolj 

Régében. Jelen voltak z átadó bányatéréül ?»t részéről ; űri in 

üt igazgató, both l'loris bényaigazgatd, Görőp Gábor igazgató he

lyettes, “udolf József bányagondnok,Gergly Hugó oégvszotŐ. ’tve

vő klr.kinostér részéről : .ndreles János m.klr.fö hányatandósós, 

Bardossy Antal m.kl r. f?' hány t n ¡0«0R.Zantnar Jánost g »».ki r.’bi'«,yi> 

mérnöki hivat a vezetője, ricsovazky JÓzse.f a m.kir.pénzügymlnlsz 

tori számvizsgáló, /tadás tárgyát képezik a salgótarjáni kőszén- 

lánya t•-mulatnál bérletben volt klnostárl kőszénbányák éa &r~. t 

tartozékaid. A von ,tKozó szerződései felolvasás» után BSg<U*ní« 

tatot t, hogy a bérit társulat ez alkalommal Köteles átadni: »,, 

a kőszénbánp aibuveket, öuomínyozú bányatelkeket és kŐszéndut t si 

jogokat, b., n mezőgazdasági óéira szolgáló földterületeket ¿> mu g 

kánok részére kiosztott,bekerített házikertek kivételével. 0., a 

téglavetők fele részét, d,,kilenc livezeni házat. e.,a osiinp .i 

banyát. f., a retrozsényi északi rakodó mellettl .készletkezelés!



tér.letet. >., - megszüntet# szerződés V. pontjában leírt terü

letet a Deák akna körül, h., a kincstár által átvett ingatlanod

hoz tartózó leltári tárgyakat... Irattár. lónyugyarmet.

tadja tehát u társulat /. lónyuigyarmat területét. u.,lón;,&1 

a.;•••. rmat - Deák bányai ▼ sut t r letét » .uonyai&y irmát 1 állomás

sal együtt, o., Deák gyarmat i/Dlvezenl:/ terül jtélöl a ¿1.23, 

3 4,44,55,65,75,33, 86,87 számokkal jelölt 2i n^^es wni slakéso
kat és ezekhez tartozó mellékhelységekkel és kertekkel együtt. 

U.o.

z I. alatt csatolt kimvt-rtaBS szerint átvétetett 211 lakás és 

dlg 163 a Deák gyarmaton,42 l ©trillán és 4 <*z ¿Maki ruxíodo'n... 

Átvétetett továbbá a gép és kovácsnühely,ásztalósmühely,szartál, 

öntöde és rendezeti z. Ugyanénak átveendő lett volna a góz.űrééz 

amely azonban,mint a helyszínen megállapítatott a közel pultban 

leégett. U.o.

’tvétetett illetve átadatott a keenenyvúgínyu vasútnak még a tér 

1# társulat birtok'hun lev# deákbányai - petrozséról vonulsz-.- 

ska.. A béri# társulat átadja illetve a kir.kincstár átveszi az 

északi rakodót és a készlet ezelési téri letet.,, a béri# társu

lat felvételre felaj^lja a kir.klncst rnak az északi rákodon ál

tala fejtetett 79 om. nyomtávú vágányt folyóméterenként 7 <oró

na árban váltóval mindennel együtt, ü.o.

az 1910 évi november no’ 1-én átadandó kórház kibővítésére fór., 

tott és igazolandó építési költségekre elhatároztatott.hogy s 

költségek fele u társulatnak megtérítendő. U.o.

íocietatea Salpo-Tarjár. apreciind oportu. itatea sprijinului íi- 

nanciar al institu¿iunilcr rom. negti ajunse.in <»prilie 192v,e* 

impreuna öu Bantué comMerolale xíongroJee din festi, sü in-bee o 

conven^iuni cu ^anc* om-neascu §1 vreditul j.xtorn pántra ior- 

mareu unei sooietü^l,in oare Cwpit&lul rom^neso 8« lle egxl cu 

ecela ul grupului unrur. fetro^ani 13 pug.

1.911-ben épült fel a jelenlegi osztályozomö,mely a term-.-lés fo

kozódásával meg fel előleg bovítuetc'. . z egy közös hajtóművel Moz

gásba hozható úgynevezett kariík féle rost'<bol áll. .vi teljesí

tő képessége 5 millió . az építésre és berendezőre 337.442 kor. 

61 fillért költöttek. Villamos Központ 1912 július hó 1-tól
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■ *zdve etrozsény világit 4 s 't is ellát Ju,. az •íraaiejleeetéaére 

2 drb. egyenként 376« ni turbogenerator szolgál. >j ltési é be

rendezési költsége 14G004C kor,?3 fillérbe került. Strek A1X.1.

85. 191?-ben e vasúti állow's áthidalása,a kir. .Lobivatal,mely ere

detileg 9 kínost rí /1. ke Ina zott Mk ka szénájának ¡pitit és végre 

december babában a nagyon hiányzott vízvezeték.

etrozsény fsszeeuooa nevel nevet cserélnek és pedig ; zossuth 

•ájoe ucca '’tr.'Lég ele -erdinand lett így tovább -zép uoc t’tr.

Clo^ofi,Pérlog-Hora,Iroda- Uhai knlnescu. Hosszú-'uz Vodá.L’tyá h

Irinául. Carol, learplorc- ¿lhall Vlteazul. A ¿ivezeni gyarmatban 

délről északra Ctr.Ciraitirulvl,Ilarie Chrndl.Juon oreang&,ü.Jo- 

slf,Oetavlan Gcg , rin. Ileana,Llcclae Jorg:», í t r. L ,.rgului. Gn. vo ? 

buo, krln . ..llsabet,, .¡ieolae Illyésén, az >1bo kolóniában tr. 

Gener ál Dragallna, Isip.íríilan, Sf.Víirvara.Avrasa Jancu, .indrel a- 

gura,4icu Ólain, ~tr. .radanilor, l’&tarescu, Lh.hari ^iu.Vaail 

lexandi,  ̂ihi.il uogülnlo et.au és Str.Jlului.

86. A bányász napi fizetése 1923-ban 96.ül ^ei,a rianásé öü.Sü Lei, 

a töltőé 67.77 L. és az iparosé 83.21 aei volt, úbben az évben 

•ítl'.g egy munkás 75.12 Lelt keresett. A bányász napi bérének 

hullámzása 1919-ben 54.17 .el,192C-ban 85.37 - 121.48 Lel,1921- 

ben 5-9.47 L«>1,1922-ben 66.97 Lei,1923-ban 90.Cl Lei,1924-ben 

112 Lel volt - retrozsény 126 old. Petro^ani 126 pag.
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Andreios-iiláschecK : ele úsyltuler Gruben. ..lea lövő.

Buchas H ; Hudle aber die urrichtung von ^leln-baseerkcaitwei- 

ken Inga rischen Jiul südlich von ¿:etro$oai /uaiid 

sohrtft. :/

Buday J. : A Hunyadi . •• áesperesség rövid történet«-' ¿>pes .1910.

bodor-9 ruzcHunyadváraegye, Déva 19C5.

Fuchs T. : Tertiär cssllen. len 1885.

Ga il Istv'n Dr.: újabb adatok a Zsilvölgyl rétegek elterjedésé

hez. Annales M. D. H. >pest«lí?16.

Giurchescu i. dr.: Valea Jlului. .nuarul II. 1921.

Heer-Ostw.:A Zsllvölgy koszene,föld.Int.Kvk.1872.

Heinrich Victor : * bsilvölgy bányászatának rövid ismertetése.

Déva 1910.

Ho ffmsnn Károly zsilvélgyi ssénteknő Bpeat.IBVc.

Hunyad vármegyei történelmi és régészeti társulat évkönyvei.

Bpest. Franklin ItíüŐ. Déva 19u2.

Hunyad vármegyei .lmanach 1900-10

Inkey : román és magyar geológiai felvételek u két ország hatúr

hegységén. Föld.Közlöny.1889.

Zooh Antal: A Strlgy folyo torkolaténak környéke, árdélyi .luze

um. ílv 'r. 1892.

Kuun Géza gróf: Hunyad vármegyéről. ¿vár. 1890.

'unte&nu-.íurgoc 1; Haslvul $ar ng, Buoure^ti 1898.

äopesa F.br.ifj.: datok a Zsllvölgy geológiájához. Bányászat

Kri2ko-Bohus: z Urikány-Hsilvölgyi magyar kőssénbánya Boost.

19G3.

De Martonne : Cur Vhistoire de la valló du Jlu. aris 1900.

.’oldován ; £ara noasträ. ibiu 189G.

és kohászati lapok, opest.1903.

Oezrák-Magyar Monarchia. 7 Kötőt.

spp Károly dr. : a magyar birodalom vasérc és koszén készlet*

újest.1913.

Feiger H. Geschichte der colonisation im ungurlsouen 3ohiltnu

le. Hermanast&dt. 1896.
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: etrozsényi Egyházak okmány gyűjteményei és anyukön. vei,

.. elrohan! fonográfle.Kucure^ti 1925.

etrozsényi szénbánya társulat ozlrattárb.

í etrozsényi telekkönyvek.

3.Pólyák G.;a Zsillvölg;. Junyad vármegyé., an. .¡ül ék írat./; kéz

irat. ninosza-by'nya;/.

Radnóti I ezsö; Erdélyi Kalauz. -.vár.löül.

íladu J.dr. Istoria vioariatulul gr. oat.al Haíegului.Kugoj.1911 .

-ocol 1/. : A zstlvölgyi állami szénbányák. Loayagy .z; anue 

script in llmba rom. ná:/

3terk K. : Arch. Kézirat. Lony»gyarmat.

taub drl a Zsilvölgy aqultankorú flórája, öld.Int.Kik.VII.

Bcest. 1884-87.

Századok 1808.1379,1889,1893 kötetekben.

Téglás Gábor : Hunyad vármegye Bpest. 19C2.

Törzskönyvek. zénbánya társulat. Eagyi oda ¿etro^eni.

Vármegyei lluzeum Irattár *>év >.

Violán Kde: ^agyarorozág vlzer&i. Kpest.l&lS.

¿»latnai bányakapitányság levéltára.
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